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RESUMO 

A pesquisa tem como tema a governança pública aplicada no contexto do 
macroprocesso de gerenciamento de contratos acadêmicos na Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN). Considerando as conclusões de estudos anteriores 
na UFRN, de Medeiros (2014), Silva (2015), Lima (2017) e Nascimento (2017), partiu-
se do pressuposto que as práticas de governança pública e gestão de contratos na 
UFRN são incipientes, podendo a instituição estar exposta a fragilidades e riscos de 
gestão não tratados adequadamente. O enfoque dado na problematização resultou no 
recorte de pesquisa cujo objetivo geral é propor melhorias para aprimorar os 
mecanismos de controle interno na governança pública de contratos acadêmicos 
firmados entre a UFRN e sua Fundação de Apoio (FUNPEC). Para isso, foi realizado o 
mapeamento do macroprocesso e a identificação dos mecanismos de controle 
existentes. Com esses elementos, encontraram-se subsídios para propor as melhorias 
e aperfeiçoamentos necessários. O método que inspirou o presente estudo foi a 
abordagem de pesquisa-ação, na modalidade técnico-política e a pesquisa se 
classifica quanto à natureza como aplicada; quanto à abordagem do problema, como 
qualitativa; quanto aos objetivos, como descritiva; e quanto aos procedimentos 
técnicos, apresenta-se como estudo de caso. Compõem o rol de materiais e 
instrumentos de pesquisa o uso do software Bizagi para mapeamento do 
macroprocesso e um roteiro de entrevista semiestruturado aplicado com os gestores 
táticos do macroprocesso. Como resultado, foram mapeados 4 (quatro) subprocessos 
e identificados 62 (sessenta e dois) mecanismos de controle, sendo 13 (treze) no 
subprocesso de planejamento, 15 (quinze) no subprocesso de execução, 11 (onze) no 
subprocesso de alteração do contrato e 23 (vinte e três) no subprocesso de prestação 
de contas. Além disso, foi feita a classificação desses mecanismos de controle em três 
categorias: burocrática, gerencial e baseada em risco. Detectou-se prevalência de 
controles burocráticos (68%), com presença também de controles gerenciais (58%) e 
de controles baseados em risco (48%). Tais constatações permitiram afirmar, 
consoante escala conceitual do TCU (2014), que a governança de contratos 
acadêmicos na UFRN está no estágio intermediário, negando o pressuposto da 
pesquisa, que previa ser a governança classificada no estágio inicial. Após o 
diagnóstico, por fim, cuidou-se da elaboração de um plano de melhorias com 3 (três) 
partes: a) melhorias em sistemas de informação gerencial, b) cronograma para 
mapeamento de riscos no macroprocesso e c) recomendações sobre cada um dos 62 
controles detectados no diagnóstico. Esse plano de melhorias tem o intuito de reduzir 
os controles burocráticos, privilegiando os controles gerenciais e os controles 
baseados em risco, de modo a fazer avançar o estágio de governança do nível 
intermediário para o nível aprimorado, aproximando ainda mais a gestão dos princípios 
e boas práticas da governança pública, com um conjunto de controles focados na 
finalidade do processo, baseados em gerenciamento de riscos, em monitoramento do 
desempenho e na entrega de valor. 

 

Palavras-chave: Governança Pública, Contratos Acadêmicos e Mecanismos de 
Controle. 



ABSTRACT 

The research has as its theme the applied public governance in the context of the 
macroprocess of management of academic contracts at the Federal University of Rio 
Grande do Norte (UFRN). Considering the conclusions of previous studies at UFRN, 
from Medeiros (2014), Silva (2015), Lima (2017) and Nascimento (2017), it was 
assumed that the practices of public governance and contract management at UFRN 
are incipient, and the institution may be exposed to weaknesses and management 
risks not treated properly. The focus on the problematization resulted in a research cut 
whose overall objective is to propose improvements to improve internal control 
mechanisms in the public governance of academic contracts signed between UFRN 
and its Support Foundation (FUNPEC). For this, the mapping of the macroprocess and 
the identification of the existing control mechanisms were carried out. With these 
elements, subsidies were found to propose the necessary improvements and 
improvements. The method that inspired the present study was the research-action 
approach, in the technical-political modality and the research classifies itself as applied 
nature; approach to the problem, as qualitative; as to the objectives, as descriptive; and 
as for the technical procedures, it is presented as a case study. The use of the Bizagi 
software for mapping the macroprocess and a semi-structured interview script applied 
with the tactical managers of the macroprocess are the composite of research 
materials and instruments. As a result, 4 (four) subprocesses were mapped and 62 
(sixty two) control mechanisms were identified, 13 (thirteen) in the planning 
subprocess, 15 (fifteen) in the execution subprocess, 11 (eleven) in the subprocess of 
contract and 23 (twenty-three) in the subprocess of accountability. In addition, these 
control mechanisms were classified into three categories: bureaucratic, managerial and 
risk-based. Prevalence of bureaucratic controls was detected (68%), with presence of 
management controls (58%) and risk-based controls (48%). According to the TCU 
(2014) conceptual framework, the governance of academic contracts at the UFRN is at 
the intermediate stage, denying the research presupposition, which predicted that 
governance will be classified in the initial stage. After the diagnosis, a three-part 
improvement plan was prepared: a) improvements in management information 
systems, b) a schedule for risk mapping in the macro-process, and c) 
recommendations on each of the 62 controls detected in the diagnosis. This 
improvement plan is designed to reduce bureaucratic controls by prioritizing 
managerial controls and risk-based controls to advance the governance stage from the 
intermediate to the improved level, bringing the management of principles and good 
governance closer together. practices, with a set of controls focused on the purpose of 
the process, based on risk management, performance monitoring and incorporate of 
value. 

 

Keywords: Public Governance, Academic Contracts and Control Mechanisms. 
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1 INTRODUÇÃO  

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

Governança é um tema que desde o final do século XX vêm ganhando 

relevância no setor público: nas instituições governamentais, em suas relações com 

outros atores da sociedade (mercado e organizações não governamentais - ONGs) e 

na perspectiva de funções intraorganizacionais (orçamento e finanças, gestão de 

pessoas, tecnologias, obras e contratos). (TCU, 2014) 

Governança é um conceito polissêmico, com variações significativas a 

depender do contexto. Do inglês governance, inicialmente, a palavra se propagou pelo 

mundo dos negócios corporativos, o que remonta a virada do século XIX para o XX e a 

dominância do capitalismo financeiro, significando ali a busca do equilíbrio de 

interesses entre os proprietários e os agentes executivos e financeiros, como uma 

espécie de ‘remédio’ para o conflito de agência. (IBGC, 2015) 

No Brasil, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) concentra 

esforços para compilar estudos sobre as melhores práticas de governança, e a 

conceitua como o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, 

monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho de 

administração, diretorias, órgãos de fiscalização e controle e demais partes 

interessadas. (IBGC, 2015) 

Outros agentes nacionais a fomentar a Governança Corporativa são a Bolsa 

de Valores de São Paulo (BM&F Bovespa) e a Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM), com a instituição do Novo Mercado como categoria de classificação de 

sociedades anônimas listadas em bolsa de valores, e de padrões de governança para 

o ranking de corporações que se valem de práticas capitalistas saudáveis e 

sustentáveis em vários sentidos. (IBGC, 2015) 

Pelo enfoque do setor público, como indutores das boas práticas de 

governança destacam-se os órgãos de controle e fiscalização estatal, notadamente o 

Tribunal de Contas da União (TCU), a Controladoria Geral da União (CGU) e o 

Ministério Público Federal (MPF). Pelas suas posições hierárquicas na estrutura 

administrativa brasileira, as ações indutoras desses órgãos ganham replicabilidade por 

todas as instituições gestoras de recursos públicos. As universidades públicas estão 

entre as entidades alvo dessa indução. 

Com efeito, das décadas finais do século XX até hoje, seja no paradigma do 

Estado de Bem Estar Social, seja no contexto das reformas neoliberais o conceito de 
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governança vem sendo transposto da esfera corporativa para as organizações 

governamentais. Na perspectiva de funções intraorganizacionais, ganham relevo as 

boas práticas de governança aplicadas a gestão de pessoas, gestão de recursos de 

tecnologia da informação e gestão de aquisições. Por outra perspectiva, destacam-se 

a governança dos fatores econômicos, governança regulatória das concessões 

públicas, governança de políticas sociais, além das estruturas já consolidadas do 

federalismo e das instâncias técnicas e políticas do ciclo orçamentário do Estado 

brasileiro. (BRESSER-PEREIRA, 1998) 

O Tribunal de Contas da União (TCU), instituição fiscalizadora superior (IFS) 

no Brasil, reconhecendo a complicação da polissemia do termo governança (muito 

dependente do adjetivo que o acompanhar), em 2014 divulgou um referencial que 

compila e trata estudos técnicos e acadêmicos a respeito do tema, inclusive lançando 

mão de literatura internacional, vista a pouca densidade dos estudos nacionais à 

época. Nesse referencial, o TCU delimitou o conceito de governança pública e o 

ofereceu a toda a Administração Pública brasileira para servir de base, elencando uma 

série de princípios e diretrizes para o cumprimento das boas práticas de governança. 

(TCU, 2014) 

Entende o TCU (2014) que governança no setor público compreende 

essencialmente “os mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática 

para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, com vistas à condução de 

políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade.” Ademais, 

valendo-se de estudo do Banco Mundial, o TCU (2014) destacou que são 7 (sete) os 

princípios básicos da governança do setor público: legitimidade, equidade, 

responsabilidade, eficiência, probidade, transparência, accountability. 

Esse referencial elenca também 3 (três) níveis de análise da governança. 

Esses níveis de análise ou aplicação existem para que se dê gradação adequada, a 

depender do propósito, seja ele do analista institucional, do auditor ou do pesquisador. 

Os mecanismos de governança já estão esculpidos em seu conceito sendo o primeiro 

nível de análise (N1) as funções organizacionais de liderança, estratégia e controle. 

Os outros níveis de análise são os conjuntos de práticas de gestão (N2), também 

denominados de componentes, e por fim os itens de controle (N3). (TCU, 2014) 

Assim, nesta perspectiva, os mecanismos de liderança, estratégia e controle 

são as 3 (três) funções organizacionais essenciais para que a governança seja 

exercida satisfatoriamente. Extrai-se também, do conceito formulado, que são 3 (três) 

as finalidades da governança: avaliar, direcionar e monitorar a gestão.  
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Vista a necessidade de recorte do tema, reconhecida sua vasta amplitude, 

houve a decisão de focar em um dos 3 (três) mecanismos – controle – cujo conceito 

geral também vem sofrendo atualizações recentes quando tratado recentemente no 

contexto da administração pública gerencial. No capítulo de revisão da literatura há um 

panorama sobre essa atualização do conceito de controle. Aqui, resumidamente, 

adianta-se que trataremos controle com a abordagem aproximada da gestão de risco, 

compliance, monitoramento de processos de negócio. 

O presente estudo, então, com base nesses conceitos ligados à governança 

pública e à função controle, aprofunda o tema verificando sua pertinência em um 

campo intraorganizacional específico, qual seja, a gestão de contratos em uma 

Universidade pública. (TCU, 2014)  

O posicionamento teórico desse trabalho se destaca pelo uso da abordagem 

da governança intraorganizacional, que além do TCU (2014) também foi trabalhada 

desde 1998 nos textos de BRESSER-PEREIRA, afastando-se de significados de 

governança mais amplos tais como as que lêem governança como força regulatória ou 

usam de temas sociais e econômicos como a governança dos fatores econômicos, 

governança de concessões públicas, governança de políticas sociais, governança 

ambiental, entre outras.  

Outro autor a destacar governança tal qual será utilizado nesse trabalho é 

Levi-Faur (2012), que em estudo aprofundado sobre o tema conseguiu capturar na 

literatura pelo menos quatro significados: governança como estrutura, como processo, 

como mecanismo e como estratégia. 

Ademais, outro autor cuja visão de governança contribuiu para a abordagem 

aqui trabalhada é Oliver Williamson (1979), para o qual, nos mais diversos contextos, 

as relações organizacionais não seguem regras de mercado (oferta e demanda) e sim 

regras de contratos (propósito implícito ou explícito das organizações e conjunto de 

direitos e obrigações). 

Sob a escolha da área de contratos para a análise, parte-se dos pressupostos 

de que a estratégia e os objetivos institucionais de uma Universidade pública devem 

ser influenciados por relações de contrato, e que a boa governança dessas relações 

contribuem para funcionamento da organização, tendo em vista questões como 

desempenho operacional, conformidade legal e efetividade dos resultados desses 

instrumentos jurídicos.  
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1.2 JUSTIFICATIVA  

O campo de desenvolvimento de estudos teórico e prático ligados à 

governança em organizações públicas ainda é ainda pouco explorado. (TCU, 2017) 

Compreendendo um ponto de justificativa, na esfera de motivação individual do 

pesquisador, considerando a abordagem de pesquisa ação e a facilidade de acesso à 

entidade alvo da pesquisa, haverá atuação como pesquisador participante, pois estará 

inserido nos processos de governança e gestão de contratos, como servidor público 

nessa área da organização estudada. 

Em acréscimo, a reforçar a relevância do estudo estão os valores financeiros, 

o patrimônio e os bens materiais e imateriais envolvidos nas relações de contrato, 

fatores que justificam a realização de um estudo acurado sobre a estrutura básica da 

governança de contratos numa Universidade, visto que a gestão dessa área tem 

destacada relevância no funcionamento da organização e na interação com outras 

instituições (governos, mercados e organizações da sociedade civil), e que a boa ou 

má governança desse campo acaba por impactar na sua imagem perante a 

sociedade.  

Assim, considera-se que o diagnóstico e as eventuais oportunidades de 

melhoria e proposição de aprimoramentos que emergem com esse estudo terão o 

condão de inferir no desenvolvimento institucional da organização, o que também 

ajuda a posicionar e a aproximar o trabalho aqui empreendido da teoria 

institucionalista. 

Em uma busca dirigida, foram encontrados estudos técnicos e acadêmicos 

que versam sobre governança em instâncias e temas diferentes de contratos, a 

exemplo de trabalhos do TCU (2014) sobre governança em sentido amplo, 

governança de TI, de pessoal e de aquisições; sobre fiscalização de contratos 

(MEDEIROS, 2013), (LIMA, 2017), gestão de riscos em Universidades (SILVA, 2015) e 

gestão de Termos de Execução Descentralizada (NASCIMENTO, 2017). Destaca-se, 

então, que a originalidade e o mérito desse trabalho é seu potencial transformador e a 

tentativa de inferir numa problemática não tratada anteriormente com o presente 

enfoque. 

Para aprofundar mais os conceitos e levantar a atualidade do tema, será 

realizada uma revisão da literatura sobre governança pública, contratos e mecanismos 

de controle interno na administração pública em organizações estatais e em 
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instituições federais de ensino superior no contexto de gestão universitária, acrescida 

de levantamento documental sobre as normas que regem dos contratos públicos no 

Brasil em nível geral (leis e decretos), e em regulamentos internos da Universidade a 

ser estudada. 

 

1.3 RECORTE E PROBLEMA DA PESQUISA 

O macroprocesso escolhido para objeto de estudo é o de gerenciamento de 

contratos acadêmicos, firmados entre a Universidade e a Fundação de Apoio, e está 

ligado a um dos Objetivos Estratégicos da Universidade: Aperfeiçoamento da Gestão, 

definido no Plano de Desenvolvimento Institucional da UFRN (PDI 2010 - 2019). Esse 

processo também se vincula ao Eixo Programático II: Gestão Eficiente, Participativa e 

Transparente, traçado no Plano de Gestão da UFRN 2015 - 2019. (UFRN, 2015) 

Para inferir no desenvolvimento institucional e na modernização da gestão, os 

2 (dois) documentos de planejamento institucional referenciados acima trazem 

diretrizes para “o estímulo a parcerias por meio de contratos acadêmicos com a 

Fundação de Apoio e a adoção de controles internos com o objetivo de reduzir o 

impacto dos riscos sobre as metas organizacionais.” Tais diretrizes são 

operacionalizadas pela Pró-Reitoria de Planejamento e Coordenação Geral 

(PROPLAN), como unidade organizacional central do macroprocesso eleito. (UFRN, 

2015) 

Neste sentido, constata-se preliminarmente que um macroprocesso 

organizacional é composto por subprocessos, isto é, processos que sob certa 

perspectiva operacional têm início e fim bem identificáveis, mas, que por fazerem parte 

de uma “ecologia” de processos, se conectam uns aos outros formando, em um nível 

de análise acima, um macroprocesso, cujas características básicas, tais como mesmo 

cliente, mesmo produto ou serviço do negócio, e/ou mesma tecnologia, possam formar 

esse processo maior. (CBOK, 2013) 

Verificou-se que o macroprocesso escolhido – de gerenciamento de contratos 

acadêmicos – tem por objeto um portfólio de contratos de tipos distintos, tipos esses 

que envolvem maior ou menor complexidade. Por critérios de relevância institucional, 

frequência, valor financeiro envolvido e alcance, pelo pesquisador, do fluxo do 

macroprocesso de ponta a ponta, do portfólio de contratos foi selecionado o 

macroprocesso de gerenciamento do contrato Tipo B, que, consoante tipologia 

definida em norma interna da Universidade, é o tipo de contrato acadêmico em que a 
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Universidade contrata a Fundação de apoio para execução de projeto de ensino, 

pesquisa, extensão, desenvolvimento científico, tecnológico ou institucional, e fomento 

à inovação. (Resolução nº 061/2016-CONSAD/UFRN). (UFRN, 2016)  

Outros tipos de contratualizações podem, por analogia e com as devidas 

adaptações, serem beneficiadas por essa pesquisa, por exemplo, aproveitando o 

método de análise e tratamento de dados, os resultados, por indução, serem 

replicados a outros contratos assemelhados ao que será tratado aqui, bem como as 

conclusões e encaminhamentos finais desse estudo que envolvam mudança de lógica 

de fluxo, aperfeiçoamento de sistemas e mapeamento de riscos. 

Ademais, considerando as metas institucionais de aperfeiçoamento da gestão 

traçadas no planejamento da entidade pesquisada, bem como os indícios apontados 

nos trabalhos do TCU (BRASIL, 2015), de Medeiros (2014), de Silva (2015), Lima 

(2017) e Nascimento (2017), parte-se do pressuposto de que as práticas e 

mecanismos de controle na governança pública e gestão de contratos na Universidade 

são incipientes ou insuficientes, podendo a instituição estar exposta a fragilidades e 

riscos organizacionais não tratados adequadamente.  

Se essas práticas forem incipientes ou insuficientes, o referencial do TCU 

(2014) considera a governança pública como “inicial”. Se existem práticas de gestão 

que garantam razoável nível de segurança no cumprimento dos objetivos do ambiente 

organizacional analisado, com presença de práticas gerenciais focadas em resultado e 

com uso, mesmo básico, de tecnologia da informação, a governança é considerada 

“intermediária”. Outrossim, se há no ambiente analisado a adoção de práticas de 

gestão de riscos, compliance, transparência e responsabilização, marcado por 

processos intensivos em conhecimento humano e tecnologia da informação, a 

governança pública é “aprimorada”. (TCU, 2014) 

Portanto, tendo em vista esses três estágios de maturidade da governança 

prescritos no referencial do TCU (BRASIL, 2014) – inicial, intermediária ou aprimorada 

–, definiu-se a seguinte questão de pesquisa: Quais as melhorias necessárias para 

aprimorar os mecanismos de controle na governança pública de contratos acadêmicos 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte?  
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo Geral 

Propor melhorias para aprimorar os mecanismos de controle na governança 

pública de contratos acadêmicos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

- Descrever o macroprocesso organizacional de gerenciamento de contratos 

acadêmicos na UFRN firmados e executados em parceria com a Fundação de Apoio;  

- Identificar e classificar os mecanismos de controle existentes; 

- Propor melhorias da função controle que tenham potencial de fazer avançar o estágio 

de governança pública do macroprocesso estudado. 

 

Esse relatório se apresenta como diagnóstico institucional e proposta de 

intervenção e está dividido em introdução, vista neste capítulo 1, seguido do 

referencial teórico, capítulo 2, com procedimentos metodológicos apresentados no 

capítulo 3 e resultados no capítulo 4. As partes de fechamento que encerram esse 

trabalho contam com considerações finais no capítulo 5, seguido das partes pós-

textuais – referências e apêndices. 

 

 



15 
 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 GOVERNANÇA 

2.1.1 Evolução do conceito e princípios gerais para área pública 

 
Na segunda metade do século XX, o termo governança, apesar de 

disseminado pontualmente e com significados dependentes do adjetivo que o 

acompanha, ganha terreno na esfera das ciências econômicas com o artigo 

Transaction Costs Economics: Governance of Contractual Relations (1979), de Oliver 

Williamson1, ganhador do Prêmio Nobel de economia em 2009 por sua obra dedicada 

a conceber modelos que permitem verificar como se dão os mecanismos de 

governança das organizações, e a variável explicativa de que, nos mais diversos 

contextos, as relações organizacionais não seguem regras de mercado e sim regras 

de contratos. A obra de Williamson se disseminou para outras áreas de pesquisa 

como o direito, a administração e a ciência política, transmutação contaminada 

também pelo interesse comum da teoria institucionalista (LEVI-FAUR, 2012). 

Nas décadas de 80 e 90 do século XX, se disseminaram publicações sobre 

governança corporativa, sendo gradativamente expandidas para outras áreas. 

Expressivo e radical aumento do interesse da comunidade acadêmica sobre 

governança ocorreu entre os anos 2000 e 2010, quando o número de artigos com 

citações desse termo passou de 18.648 para 104.928 no período (LEVI-FAUR, 2012).  

Mas o conceito de governança se propagou carregado, naturalmente, de uma 

polissemia que exigiu esforços de definição, para afastar equívocos e permitir o 

diálogo qualificado na comunidade acadêmica e profissional, sendo importante 

também explorar suas consequências para as diferentes áreas. (SERPA, 2013)  

Nos primórdios, a governança estava imbuída em mediar os conflitos de 

agência entre proprietários e executivos das companhias, entretanto a atualização das 

relações entre as empresas e a sociedade incorporou novas exigências além de 

questões de propriedade e finanças, alargando o objeto da governança aos objetivos 

corporativos, ao propósito das empresas e, por conseguinte, ao processo decisório 

estratégico, tendo como arena de discussão as instâncias superiores de gestão, 

                                                             
1 Oliver Williamson concebeu modelo que permite testar hipóteses sobre os mecanismos de governança das 
organizações, sobre as relações institucionais que não ocorrem por meio dos mercados e sim por contratos. 
Visto na matéria jornalística: https://amdireitoeeconomia.wordpress.com/2009/11/15/oliver-williamson-nobel-de-
economia-a-relevancia-das-instituicoes/. Livro indicado “Mecanismos de Governança” de 1996. 
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notadamente os conselhos, o que levou a ampliação do escopo da governança 

(ANDRADE; ROSSETTI, 2007 apud BERDARDI, 2008). 

A necessidade de governança corporativa recebe ainda mais atenção 

internacional na primeira década do século XXI, face aos casos de fraudes 

perpetradas em demonstrações financeiras de corporações multinacionais, levando os 

mercados e os governos a buscar soluções, seja na prevenção ou na apuração dos 

malfeitos, na esteira do que se convencionou chamar de compliance. (BERDARDI, 

2008). 

Nos Estados Unidos, uma das medidas marcantes adveio da regulamentação 

mais rígida sobre a matéria contábil, a partir da edição da Lei Sarbanes-Oxley em 

2002, e na Europa, sem o uso de meios legislativos, mas pelo estímulo, via seleção e 

financiamento a programas e projetos estatais ou privados que preenchessem 

requisitos da boa governança, visto que no velho continente há tempos fazia efeito o 

Relatório de Cadbury, de 1992. Esse Relatório caracteriza a governança como um 

sistema sustentável no qual as corporações são dirigidas e controladas, documento 

pioneiro, considerado um código de boas práticas de responsabilização 

(accountability), prestação de contas e transparência (BERDARDI, 2008).  

Outrossim, vê-se que não há exclusividade, ou seja, são difusas as fontes de 

promoção ou difusão dos princípios e estímulo às boas práticas de governança, seja 

no Brasil ou em outras nações, contexto comprovado pelos documentos e iniciativas 

de organizações internacionais, a exemplo das agências da Organização das Nações 

Unidas (ONU) como o Banco Mundial, Banco Internacional para a Reconstrução e 

Desenvolvimento (BIRD), Banco Inter-Americano de Desenvolvimento (BID), 

Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o advento dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS); no Brasil, o Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa (IBGC), a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Bolsa de Valores de 

São Paulo (BM&FBovespa-B3), o desenvolvimento de índices de Governança 

Corporativa, e na esfera estatal brasileira, o Tribunal de Contas da União (TCU) e a 

Controladoria Geral da União (CGU). (SERPA, 2013)  

Na Administração Pública, o Plano Diretor Reforma do Estado (1995) definiu 

governança como a capacidade do Governo formular e por em prática de forma 

eficiente políticas públicas, por meio da transição da burocracia, rígida e ineficiente, 

voltada a si própria e ao controle interno de procedimentos, para uma administração 
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pública gerencial, flexível e eficiente, cujo foco fosse o atendimento das demandas do 

cidadão (BRASIL, 1995).  

Para Eli Diniz, a governança pública deve compreender o conjunto dos 

mecanismos e procedimentos que, na implementação de políticas públicas, se 

relacionam com a dimensão participativa e plural da sociedade, incorporando visões 

de seus vários segmentos. (ARAUJO, 2003, apud MENDES, 2008).  

No Planejamento Estratégico do TCU formulado em 2010 para o quinquênio 

2011-2015 consta que “a governança pode ser descrita como um sistema pelo qual as 

organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os 

relacionamentos entre sociedade, alta administração, servidores ou colaboradores e 

órgãos de controle”.  

Levi-Faur (2012), em estudo aprofundado sobre o tema, conseguiu capturar 

na literatura pelo menos quatro significados: governança como estrutura, como 

processo, como mecanismo e como estratégia.  

Como estrutura, governança se entende sendo a arquitetura das instituições 

formais e informais, definida como um conjunto sistemático de regras ou um regime 

normativo com poder imperativo e práticas administrativas tacitamente aceitas, ou 

ainda um conjunto de instituições de múltiplos níveis, hierárquicos ou não, regulatórios 

ou de execução de políticas públicas (LEVI-FAUR, 2012). 

Outro significado é compreender governança não como um conjunto de 

instituições, mas como um processo dinâmico e orientado para o fortalecimento da 

capacidade institucional de dirigir e coordenar. Desta forma, governança como 

processo significa a mobilização dos esforços de formulação e implementação de 

políticas públicas. (LEVI-FAUR, 2012) 

Governança como mecanismo político, significa os procedimentos 

institucionais para tomada de decisão, controle e conformidade, como em um jogo de 

poder e conciliação de interesses. (LEVI-FAUR, 2012) 

Por fim, governança como estratégia auto-referenciada significa a 

modelagem, a constituição e a alteração de sistemas de governança nas 

organizações, ela própria, conscientemente implantada nas e pelas instâncias 

diversas, desde o alto escalão até as unidades executoras. (LEVI-FAUR, 2012) 

Outro autor que traz contribuições teóricas deveras interessantes é Peters 

(2012), para o qual a governança desempenha funções nos processos institucionais. 
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Sua abordagem funcional-estrutural prescreve que as funções básicas dos processos 

decisórios nas instâncias de governança são: definir regras, fazer aplicá-las e 

supervisionar seu fiel cumprimento. Assim, como esforço cíclico e perene, são 

atividades a serem cumpridas pela governança: 

1. Definir objetivos - governar é dirigir e dirigir requer conhecimento sobre 
o trajeto para o destino que se pretende atingir. A governança efetiva requer a 
integração de objetivos entre todos os níveis do sistema. 

2. Conciliar e Coordenar objetivos – cada um dos múltiplos atores dentro 
do governo tem seus próprios objetivos, assim, para governança efetiva é 
preciso estabelecer prioridades, cooperação e coordenação de ações de 
acordo com as prioridades definidas. 

3. Implementar – as decisões tomadas nas etapas acima devem produzir 
efeitos e requerem alguma forma de implementação, para tanto é preciso 
desenvolver capacidade no setor público para implementar os programas. Essa 
etapa envolve os atores governamentais e também pode envolver atores 
sociais.  

4. Feedback e accountability (avaliar e prestar contas) – indivíduos e 
instituições envolvidos na governança precisam aprender sobre suas ações. 
Isso é importante para a qualidade das decisões que serão tomadas e também 
para a accountability democrática. Desta forma, algumas formas de feedback 
devem ser desenvolvidas dentro dos arranjos governamentais.   

 

 
Figura 1 – Dimensões de análise Governança Pública 
Fonte: Nota técnica, TCU, 2013, Compreendendo Governança 

 
 

Ao explicar o ciclo ilustrado na figura, Peters (2012), ressalta a mudança dos 

instrumentos de comando e controle para o uso de instrumentos gerenciais de 

Governança Pública 
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avaliação de desempenho e prestação de contas gerencial, bem como a mecanismos 

de controle baseado em riscos, com derrogação da cultura burocrática e disfuncional. 

Em suma, “para bem governar é necessário aprender com as intervenções e encontrar 

formas para melhorar seu desempenho, assim como avaliar os resultados alcançados, 

para tanto o feedback e a accountability são os processos indicados.” 

Por fim, para encerrar essa seção sobre conceitos básicos de governança e 

sua evolução, trazemos a prescrição normatizada no Decreto nº 9203/2017 do Poder 

Executivo Federal ao instituir a Política de Governança para administração pública 

brasileira:  

Art. 2º Para os efeitos do disposto neste Decreto, considera-se: 

I - governança pública - conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e 
controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com 
vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse 
da sociedade; 

Vale ressaltar nesse final de panorama que tal conceito é o mesmo, ipsis 

litteris, do conceito resultante de extenso trabalho do Tribunal de Contas da União, 

produzido técnica e academicamente pelos seus quadros de pesquisa e atuação no 

âmbito das competências do Tribunal. (TCU, 2014) 

 
2.1.2 Princípios gerais da governança aplicados à área pública 

 
Como vimos no início da seção anterior, a governança nasceu no ambiente 

empresarial, corporativo, onde não se faz necessária a prescrição de leis e regras 

formais, tal como exigido na administração pública. Por esse motivo, mais importante 

que escrever leis e regras, a prática na esfera privada precede a normatividade típica 

dos assuntos do Estado. Sendo assim, resulta da citada precedência o surgimento de 

princípios que governam o campo da prática. E nos mais remotos estudos sobre 

governança corporativa já se falava em princípios, os quais servem de pilares a 

sustentar todo o sistema de funcionamento da governança. (MATIAS-PEREIRA, 2010) 

Mello (2015) proclama que “princípios são, por definição, mandamentos 

nucleares de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se 

irradia sobre diferentes normas, compondo-lhes o espírito e servindo de critério para 

sua exata compreensão e inteligência”, sendo que na aplicação e na força normativa 

dos princípios o Direito Administrativo brasileiro sempre esteve presente nos assuntos 
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do Estado, com o conhecido quinteto de princípios constitucionais da Administração 

Pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (LIMPE). 

Na transmutação para área pública, não pode ser diferente, pois com os 

princípios da governança corporativa se conseguiu perceber que a matéria tão 

estranha a coisa pública, nem restrita apenas aos conflitos de agência percebidos no 

mundo corporativo. O conflito de agência nunca foi exclusivo da esfera privada. E seu 

antídoto – a boa governança – também não haveria de ser. Mas adaptações sempre 

são feitas ao transitar conceitos nascidos em um campo de aplicação para outro, e é 

isso que pesquisadores têm feito desde a década de 90. (MATIAS-PEREIRA, 2010) 

Para Kettl (2002), 10 princípios devem ser observados para o 

desenvolvimento da governança no setor público: 

i. Hierarquia e autoridade não podem e não devem ser substituídas, mas 
devem ser mais bem adequadas para a transformação da governança – esses 
dois mecanismos dificultam as estratégias tanto de coordenação, como de 
accountability nos sistemas de gestão democráticos; 
ii. Redes complexas têm sido sobrepostas no topo das organizações e 
precisam ser gerenciadas diferentemente; 
iii. Os gestores públicos precisam confiar mais nos processos interpessoais e 
interorganizacionais como complemento a autoridade; 
iv. Informação é componente básico e necessário para a transformação da 
governança; 
v. Gerenciamento de desempenho pode prover uma ferramenta valiosa para 
controlar as fronteiras entre o medíocre (de médio) e o ótimo; 
vi. Transparência é a base para gerar confiança nas operações do governo; 
vii. Governos precisam investir em capital humano para desenvolver as 
habilidades necessárias para desempenhar as novas atribuições; 
viii. A transformação da governança requer novas estratégias e táticas para a 
participação popular na administração pública; 
ix. Os parceiros não-governamentais têm começado a assumir 
responsabilidade civil na prestação de serviços públicos, isto requer o 
desenvolvimento de mecanismos para promoção da responsabilização, 
flexibilidade e eficiência desses parceiros, sem sacrificar os padrões de 
desempenho que os cidadãos esperam do governo; 
x. Desenvolver novas estratégias constitucionais para o gerenciamento de 
conflitos. 

O Decreto nº 9.203/2017 (Brasil, 2017) prescreve que “são princípios da 

governança pública: capacidade de resposta, integridade, confiabilidade, melhoria 

regulatória, prestação de contas / responsabilidade e transparência”. 

Porém, como não há explicação detalhada de como se materializa os 

princípios descritos no Decreto, julga-se que o referencial do TCU (2014), o qual 

inspirou a norma, seja fonte segura de consulta sobre a aplicação dos princípios.  



21 
 

Assim, no citado referencial do TCU (2014), são princípios básicos de 

governança para o setor público, conforme sugerido pelo Banco Mundial: a 

legitimidade, a equidade, a responsabilidade, a eficiência, a probidade, a transparência 

e a accountability.  

Outra nomenclatura usada tanto pelo Decreto nº 9.203/2017 quanto pelo 

referencial do TCU (2014) é o de diretrizes, entendidas como componentes de um 

nível de orientação mais detalhada que os princípios. O Decreto aponta que são 

diretrizes da governança pública: 

I - direcionar ações para a busca de resultados para a sociedade, encontrando 
soluções tempestivas e inovadoras para lidar com a limitação de recursos e 
com as mudanças de prioridades; 
II - promover a simplificação administrativa, a modernização da gestão pública 
e a integração dos serviços públicos, especialmente aqueles prestados por 
meio eletrônico; 
III - monitorar o desempenho e avaliar a concepção, a implementação e os 
resultados das políticas e das ações prioritárias para assegurar que as 
diretrizes estratégicas sejam observadas; 
IV - articular instituições e coordenar processos para melhorar a integração 
entre os diferentes níveis e esferas do setor público, com vistas a gerar, 
preservar e entregar valor público; 
V - fazer incorporar padrões elevados de conduta pela alta administração para 
orientar o comportamento dos agentes públicos, em consonância com as 
funções e as atribuições de seus órgãos e de suas entidades; 
VI - implementar controles internos fundamentados na gestão de risco, 
que privilegiará ações estratégicas de prevenção antes de processos 
sancionadores; 
VII - avaliar as propostas de criação, expansão ou aperfeiçoamento de políticas 
públicas e de concessão de incentivos fiscais e aferir, sempre que possível, 
seus custos e benefícios; 
VIII - manter processo decisório orientado pelas evidências, pela conformidade 
legal, pela qualidade regulatória, pela desburocratização e pelo apoio à 
participação da sociedade; 
IX - editar e revisar atos normativos, pautando-se pelas boas práticas 
regulatórias e pela legitimidade, estabilidade e coerência do ordenamento 
jurídico e realizando consultas públicas sempre que conveniente; 
X - definir formalmente as funções, as competências e as responsabilidades 
das estruturas e dos arranjos institucionais. 
 

E o referencial do TCU (2014) aponta que “para alcançar a boa governança 

em órgãos e entidades da administração pública é importante”: 

a) focar o propósito da organização em resultados para cidadãos e usuários 
dos serviços; 
b) realizar, efetivamente, as funções e os papéis definidos; 
c) tomar decisões embasadas em informações de qualidade; 
d) gerenciar riscos; 
e) desenvolver a capacidade e a eficácia do corpo diretivo das organizações; 
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f ) prestar contas e envolver efetivamente as partes interessadas; 
g) ter clareza acerca do propósito da organização, bem como dos resultados 
esperados para cidadãos e usuários dos serviços; 
h) certificar-se de que os usuários recebem um serviço de alta qualidade; 
i) certificar-se de que os contribuintes recebem algo de valor em troca dos 
aportes financeiros providos; 
j) definir claramente as funções das organizações e as responsabilidades da 
alta administração e dos gestores, certificando-se de seu cumprimento; 
l) ser claro sobre as relações entre os membros da alta administração e a 
sociedade; 
m) ser rigoroso e transparente sobre a forma como as decisões são tomadas; 
n) ter, e usar, estruturas de aconselhamento, apoio e informação de boa 
qualidade; 
o) certificar-se de que um sistema eficaz de gestão de risco esteja em 
operação; 
p) certificar-se de que os agentes (comissionados ou eleitos) tenham as 
habilidades, o conhecimento e a experiência necessários para um bom 
desempenho; 
q) desenvolver a capacidade de pessoas com responsabilidades de governo e 
avaliar o seu desempenho, como indivíduos e como grupo; 
r) equilibrar, na composição do corpo diretivo, continuidade e renovação; 
s) compreender as relações formais e informais de prestação de contas; 
t) tomar ações ativas e planejadas para dialogar com e prestar contas à 
sociedade, bem como engajar, efetivamente, organizações parceiras e partes 
interessadas; 
u) tomar ações ativas e planejadas de responsabilização dos agentes; 
v) garantir que a alta administração seja exemplo, promovendo a efetividade da 
governança e colocando em prática os valores organizacionais. 

 

2.1.3 Governança x Gestão 

Para responder a uma preocupação pertinente e uma dúvida frequente, 

evitando obscuridade e mistura inadequada de conceitos, faz-se necessário diferenciar 

governança de gestão. 

Encerrou-se o panorama de conceitos na seção 2.1.1 vendo que o 

entendimento mais recente sobre a governança pública adotado no Brasil veio dos 

trabalhos do TCU, sendo o “conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e 

controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à 

condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade”. 

(Brasil, 2017) 

Já a gestão é composta por unidades organizacionais responsáveis pelo 

planejamento, execução e controle, isto é, pelo manejo dos recursos e poderes 

colocados à disposição de órgãos e entidades para a consecução de seus objetivos.  
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A norma ISO/IEC 38500:2009 da ABNT prevê que a governança, tanto na 

gestão de TI como na gestão de riscos, envolve três funções básicas: 

a) avaliar o ambiente, os cenários, o desempenho e os resultados atuais e 
futuros; 
b) direcionar e orientar a preparação, a articulação e a coordenação de 
políticas e planos, alinhando as funções organizacionais às necessidades das 
partes interessadas (usuários dos serviços, cidadãos e sociedade em geral) e 
assegurando o alcance dos objetivos estabelecidos; e 
c) monitorar os resultados, o desempenho e o cumprimento de políticas e 
planos, confrontando-os com as metas estabelecidas e as expectativas das 
partes interessadas. 

Prescreve o Banco Mundial em relatório sobre o tema que governança se 

refere “a estruturas, funções, processos e tradições organizacionais que visam garantir 

que as ações planejadas (programas) sejam executadas de tal maneira que atinjam 

seus objetivos e resultados de forma transparente” (WORLD BANK, 2013).  

Segundo o TCU (2014), são funções da governança: 

a) definir o direcionamento estratégico; 
b) supervisionar a gestão; 
c) envolver as partes interessadas; 
d) gerenciar riscos estratégicos; 
e) gerenciar conflitos internos; 
f ) auditar e avaliar o sistema de gestão e controle; e 
g) promover a accountability (prestação de contas e responsabilidade) e a 
transparência. 

Já a gestão, segundo o Banco Mundial, diz respeito à operação do dia a dia 

de programas e planos estratégicos, exercendo funções de rotina na mobilização de 

recursos e cumprimento de atribuições e competências definidas em políticas e 

normas procedimentos que foram estabelecidos nas instâncias de governança. 

(WORLD BANK, 2013) 

Segundo o TCU (2014), compreende funções da gestão: 

a) implementar programas; 
b) garantir a conformidade com as regulamentações; 
c) revisar e reportar o progresso de ações; 
d) garantir a eficiência administrativa; 
e) manter a comunicação com as partes interessadas; e 
f ) avaliar o desempenho e aprender. 

Assim, é papel das instâncias de governança também se preocupar com a 

qualidade do processo decisório e sua efetividade: Como obter o maior valor possível? 

Como, por quem e por que as decisões foram tomadas? Os resultados esperados 
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foram alcançados? A gestão, por sua vez, parte da premissa de que já existe um 

direcionamento superior e que aos agentes públicos cabe garantir que ele seja 

executado da melhor maneira possível em termos de eficiência. (TCU, 2014) 

Um diagrama das diferenças e da relação entre governança e gestão ajuda a 

ilustrar: 

 
Figura 2 – Esquema das diferenças entre governança e gestão 
Fonte: Referencial do TCU, 2014 
 

2.1.4 Governança de processo 

Governança de processo organizacional nada mais é do que aplicar os 

conceitos e os princípios da governança ao mundo do gerenciamento do processo. A 

principal fonte de referência sobre processos de negócios ou processos 

organizacionais é o CBOK, guia que reúne todo o conceitual sobre a matéria, desde a 

tipologia de processos, elementos básicos, desenho, notações, análise, desempenho 

e otimização. (CBOK, 2013) 

Segundo o CBOK um processo de negócio é um trabalho ponta a ponta que 

entrega valor para os clientes ou apoia/gerencia outros processos. Pode ser 

interfuncional ou interinstitucional. O conceito de ponta a ponta é chave pois envolve 

todo o esforço de trabalho de pessoas e máquinas cruzando limites funcionais 

necessários para entregar valor ao cliente. (CBOK, 2013) 

E governança de processo é uma das perspectivas de aplicação prescritas na 

literatura, visto a proliferação de processos de trabalho que compõem a administração 

pública e a necessidade perene de aperfeiçoamento contra as disfunções da 

burocracia. 

De forma geral, as boas práticas de governança são pertinentes e aplicáveis 

a qualquer uma das quatro perspectivas de observação da administração pública. São 
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elas: na relação da sociedade com o Estado; na relação entre os entes federativos 

(união, estados e municípios); da promoção de políticas públicas temáticas, como 

educação, saúde, segurança e assistência social; na relação entre os órgãos e 

entidades de uma determinada esfera de poder; e em especial nas atividades 

intraorganizacionais, onde se localiza a aplicabilidade da governança de processos. 

(TCU, 2014) 

Mas como e porque aferir ou avaliar governança intraorganizacional? Serpa 

(2013) explica de maneira clara que:  

(...) quando múltiplas organizações compartilham responsabilidade pela 
implementação de programas públicos é difícil identificar a responsabilidade de 
cada uma. Assim, os sistemas de avaliação (sistemas de gerenciamento 
baseados em desempenho) podem contribuir para fortalecer a administração, 
assegurando maior transparência dos resultados e promovendo a 
accountability. (...) Para a análise da governança pública, no entanto, é 
importante definir três questões fundamentais: O que será avaliado? Para quê? 
Para quem? Estas questões estabelecem o recorte da análise, a partir do qual 
será possível estabelecer os critérios a serem utilizados para exame.  

Esse trecho do estudo do TCU elaborado por Serpa (2013) inquietou e 

motivou esse pesquisador, reforçando suas convicções de que o objeto inicialmente 

pensado para sua pesquisa tem pertinência, frente aos desafios e ao contexto que o 

processo de trabalho escolhido para análise apresenta, inclusive com recorte 

adequado para gerar um resultado de pesquisa satisfatório. 

Porém, considerando que a governança tem custos e que, isoladamente, 

esforços de trabalho não produzem todos os resultados potencialmente esperados, o 

TCU (2014), concebeu em seu referencial quatro níveis de análise: os mecanismos de 

governança, os componentes, as práticas e os itens de controle (Figura 3). 

 

 
 
Figura 3 – Níveis de análise da governança 
Fonte: Referencial do TCU, 2014 
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Para que as funções de governança (avaliar, direcionar e monitorar) sejam 

executadas de forma satisfatória, alguns mecanismos devem ser adotados: a 

liderança, a estratégia e o controle (Figura 4). 

 
 
Figura 4 – Mecanismos de governança 
Fonte: Referencial do TCU, 2014 

Segundo o Decreto do Poder Executivo Federal nº 9.203/2017 (Brasil, 2017), 

Art. 5º  São mecanismos para o exercício da governança pública: 
I - liderança, que compreende conjunto de práticas de natureza humana ou 
comportamental exercida nos principais cargos das organizações, para 
assegurar a existência das condições mínimas para o exercício da boa 
governança, quais sejam: 
a) integridade; 
b) competência; 
c) responsabilidade; e 
d) motivação; 
II - estratégia, que compreende a definição de diretrizes, objetivos, planos e 
ações, além de critérios de priorização e alinhamento entre organizações e 
partes interessadas, para que os serviços e produtos de responsabilidade da 
organização alcancem o resultado pretendido; e 
III - controle, que compreende processos estruturados para mitigar os 
possíveis riscos com vistas ao alcance dos objetivos institucionais e para 
garantir a execução ordenada, ética, econômica, eficiente e eficaz das 
atividades da organização, com preservação da legalidade e da 
economicidade no dispêndio de recursos públicos. 

 
São recomendações da OCDE no relatório “Avaliação da OCDE sobre o 

Sistema de Integridade da Administração Pública Federal Brasileira - Gerenciando 

riscos por uma administração pública mais íntegra”, (OCDE, 2004) 

• Integrar a gestão de riscos como elemento-chave da responsabilidade 
gerencial,  

• Implantar uma abordagem de controle interno baseada no risco e  
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• Incluir a gestão de riscos nos programas de apoio ao desenvolvimento 
das competências dos gestores públicos. 

Portanto, considerando que existem riscos para o bom desempenho de 

processos organizacionais, esses riscos devem ser avaliados e tratados 

adequadamente, não esquecidos nem subestimados pelos gestores, responsáveis e 

todos os agentes envolvidos no processo. Para isso, é imprescindível que na 

implementação de novos controles e nas alterações dos controles existentes exista 

uma cultura de gestão de riscos e seja feita sua avaliação permanente, como um 

exercício perene de aperfeiçoamento do trabalho, buscando sempre garantir a entrega 

de valor ao cliente do processo. 

 

2.2 TIPOLOGIA DOS CONTRATOS PÚBLICOS 

Inicia-se esse capítulo com o conceito geral de contrato público no Brasil. 

Segundo a Lei Federal nº 8.666/1993,  

considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da 
Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para 
a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a 
denominação utilizada. (BRASIL, 1993) 
 

A doutrina do direito administrativo no Brasil reconhece esse conceito geral 

como válido, utilizando-o sem ressalvas, porém esforçando sobremaneira, ao longo 

dos anos, para desenvolver uma tipologia que responda às nuances e diferenças que 

se inserem nas relações jurídicas contratuais da administração pública com outras 

entidades da sociedade. Toda a variedade de tipos encontrados não se afasta desse 

conceito. 

Nessa esteira, vemos a seguinte classificação básica de contratos públicos no 

Brasil. Podem os instrumentos jurídicos contratuais ser: contrato administrativo (em 

sentido estrito), esse subdividido em contrato de prestação de serviço, contrato de 

aluguel e contrato de obra; contrato de gestão; contrato de concessão; contrato de 

parceria público-privada; consórcio público; convênio público; termo de colaboração; 

termo de fomento; e acordo de cooperação. 

Os contratos administrativos (em sentido estrito), isto é, o contrato de 

prestação de serviço, o contrato de aluguel e o contrato de obra seguem os ditames 

da Lei Federal nº 8.666/1993, devem ser precedidos de licitação, e seu conceito é 

plenamente vinculado ao descrito nessa lei. (BRASIL, 1993) 
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O contrato de concessão de serviço público, objeto da Lei Federal nº 

8.687/1995, rege a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, 

mediante licitação, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre 

capacidade para seu desempenho. São exemplos de concessão a exploração de 

pedágio em rodovias, em troca da manutenção da estrada e as concessões de serviço 

de telefonia. (BRASIL, 1995) 

Já o contrato de gestão é instrumento jurídico criado pela Lei Federal nº 

9.637/1998 e compreende a contratação entre o Poder Público e a entidade da 

sociedade civil qualificada como organização social, com vistas à formação de 

parceria entre as partes para fomento e execução de atividades relativas às áreas de 

ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do 

meio ambiente, cultura e saúde. (BRASIL, 1998) 

Contrato de parceria público-privada (PPP), tipo jurídico criado pela Lei 

Federal nº 11.079/2004, é o contrato administrativo de concessão, na modalidade 

patrocinada ou administrativa e se diferencia da concessão em sentido estrito, pois 

nesta o bem jurídico em questão é cedido para exploração em parceria. É exemplo da 

PPP patrocinada a construção de algumas obras destinadas à Copa do Mundo e às 

Olimpíadas no Brasil, onde parte do custeio vem do poder público e parte dos 

usuários, em forma de preço ou tarifa. E é exemplo de PPP administrativa a 

construção de obra por particular que será destinada exclusivamente para uso do 

poder público, sendo este a única fonte de remuneração ao agente privado. (BRASIL, 

2004) 

Segunda Lei Federal nº 11.107/2005, o consórcio público é a contratualização 

entre entes federativos (União, Estados e Municípios) em forma de associação pública 

ou pessoa jurídica de direito privado para realização de interesse comum. (BRASIL, 

2005) Em geral, encontram-se exemplos de consórcio público firmados entre 

municípios pequenos de regiões interioranas ou casos de municípios de regiões 

metropolitanas que se unem para compartilhar custos e soluções que atendam ao 

interesse comum das partes, para execução de obras de saneamento, de tratamento 

de lixo e resíduos sólidos, de trânsito e transporte, entre outros. 

O convênio público, segundo o Decreto Federal nº 6.170/2007 configura-se 

no acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento jurídico que discipline a transferência 

de recursos financeiros de dotações consignadas nos Orçamentos 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 
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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) 

Por fim, a Lei nº 13.019/2014 inova ao trazer ao mundo do direito 

administrativo mais três formas jurídicas de contratação entre o Poder Público e as 

entidades da sociedade civil. São eles: o termo de colaboração; o termo de fomento; e 

o acordo de cooperação. 

• Termo de colaboração: instrumento por meio do qual são formalizadas 
as parcerias estabelecidas pela administração pública com 
organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de 
interesse público e recíproco propostas pela administração pública que 
envolvam a transferência de recursos financeiros;           

• Termo de fomento: instrumento por meio do qual são formalizadas as 
parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações 
da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse 
público e recíproco propostas pelas organizações da sociedade civil, 
que envolvam a transferência de recursos financeiros; 

• Acordo de cooperação: instrumento por meio do qual são formalizadas 
as parcerias estabelecidas pela administração pública com 
organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de 
interesse público e recíproco que não envolvam a transferência de 
recursos financeiros. 

Vê-se com essa variedade de tipos de contratos que há formas prescritas 

para o Estado pactuar relações jurídicas as mais diversas, sendo então os Contratos 

Acadêmicos subtipo da modalidade Convênio, e são instrumentos firmados entre as 

Universidades e suas respectivas Fundações de apoio para execução de projetos 

acadêmicos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, 

desenvolvimento tecnológico e fomento à inovação, todas essas matérias afetas ao 

fazer universitário. É o fluxo de gerenciamento desses contratos que será objeto de 

avaliação de governança e apreciação dos mecanismos de controle no presente 

trabalho. 

Importante frisar, para concluir esse capítulo, que todos os tipos de contrato 

na administração pública são precedidos de um trâmite processual de planejamento, 

que culmina na contratualização de fato, com a assinatura das autoridades envolvidas, 

surtem os efeitos práticos do objeto contratado e se encerram pelo decorrer do prazo 

previsto e do adimplemento das condições e cláusulas pactuadas. Essa lógica 

sequencial, como não poderia ser diferente, também está presente nos Contratos 

Acadêmicos. 
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Depreende-se, assim, que a lógica de gerenciamento de contratos é 

processual, passível de estudo segundo as regras de processo de negócio do CBOK 

(2013), sendo “um trabalho ponta a ponta que entrega valor para os clientes ou 

apoia/gerencia outros processos.” Os processos podem ser interfuncional ou 

interinstitucional, e o conceito de ponta a ponta é chave, por envolver todo o esforço 

de trabalho de pessoas e máquinas cruzando limites funcionais necessários para 

entregar valor ao cliente.  

Essa lente de observação, de enxergar a gestão de contratos como um 

negócio organizacional somado à governança pública aplicada à lógica de processo 

ajudam a formar o arcabouço teórico que guia a presente pesquisa, somados esses 

dois antecedentes à próxima seção, as três perspectivas de encarar a função controle. 

 

2.3 CONTROLE 

Nessa seção serão expostas três perspectivas de controle, de como entendê-

lo e de como se materializa no gerenciamento de processo. 

2.3.1 Perspectiva do controle burocrático 

A primeira perspectiva a ser tratada nesse capítulo é a função controle lido 

com a lente tradicional da administração científica (século XIX/XX), como engrenagem 

de organizações mecanicistas, racionais e/ou burocráticas.  

A metáfora de organizações como sistemas racionais mecânicos foi 

explorada por Garet Morgan em seu clássico livro da teoria geral da administração, 

Imagens das Organizações. Os sistemas de controle rígidos e burocráticos não são 

necessariamente ineficientes, apenas florescem deles disfunções paralisantes quando 

aplicados em organizações que por natureza exigem processos intensivos em 

conhecimento. Ao contrário, em contextos de trabalho, por natureza, repetitivo, pouco 

intensivo em conhecimento e pouca participação do elemento humano os sistemas de 

controles mecânicos, burocráticos e rígidos são eficientes e mais indicados. 

(MORGAN, 2006) 

Na administração pública, os controles internos e externos que operam são 

obrigação do Estado de Direito, inerentes à gestão de recursos públicos, e compõem 

estruturas de prevenção de maus feitos, seja de ineficiência ou de desvios e 

corrupção, bem como estruturas de apuração de responsabilidades nas esferas do 

Direito (penal, civil e administrativa). (MENDES, 2008) 
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Essa leitura dos controles públicos acostado no Direito Administrativo é fruto 

de evolução secular, que atravessa os tempos e é reconhecida internacionalmente, 

tendo raízes no próprio nascedouro da teoria burocrática com Max Weber como 

justificação da ação Estatal na sociedade, e sempre se misturou com a burocracia 

pública, impondo limites legais ao arbítrio e a vontade pessoal de servidores públicos 

em atuação de cargos e funções públicas. (MELLO, 2015) 

A contemporaneidade da gestão pública exige, ao contrário dos primórdios da 

burocracia, sistemas de controle voltados para a dinamização das instituições, 

afastando a paralisia das disfunções burocráticas com antídotos tais como a 

governança pública, a gestão por processos e a governança de riscos. 

As disfunções da burocracia são associadas ao excesso de formalismo, ao 

uso excessivo de papelório, à rigidez da cadeia de comando e controle hierárquico, ao 

excesso de instância de análise, verificação e homologação (e simbólicos carimbos) 

até culminar nas instâncias de decisão. A antinomia em normas de procedimento 

também pode ser fruto de disfunções da burocracia ou falta de sistematização 

orgânica de atribuições das estruturas do negócio. (BRESSER-PEREIRA, 1998) 

 

2.3.2 Perspectiva do controle gerencial 

Seguindo o trilho traçado para servir de referência teórica sobre o controle, 

vê-se na literatura um modo de entendê-lo como sinônimo de monitoramento ou 

acompanhamento da gestão, como domínio de informações precisas e tempestivas 

para tomada de decisão, em variados campos da administração, e com destacada 

relevância em gerenciamento de processos, por meio de indicadores de desempenho 

ou levantamento situacional, este último sendo traduzido no CBOK como mapeamento 

As Is. (CBOK, 2013) 

Outro campo de conhecimento bem próximo da gestão de processo e que 

também incorpora e utiliza sobremaneira as funções de controlar como monitorar e 

acompanhar é a gestão de projetos. 

O CBOK (2013), guia internacional sobre gerenciamento de processos, 

produto de esforços de estudiosos e práticos desde a última década do século XX e 

que teve como foco inicial os projetos e os processos de negócio em organizações da 

esfera privada (assim como a governança corporativa), são contemporâneos ao 

desenvolvimento teórico-metodológico, lado a lado na esfera pública, de todo o 

background conhecido na literatura como Nova Gestão Pública, na esteira das 
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reformas administrativas e políticas de vários Estados nacionais, inclusive o Brasil. Um 

dos focos desse movimento é a reafirmação do controle como função essencial da 

administração, porém com o entendimento de que as disfunções da burocracia fizeram 

proliferar controles sem sentido, auto-referenciados e caros. O antídoto para isso foi 

deslocar o foco geral da função controle para o resultado, em última instância, para a 

finalidade do processo e não para o procedimento em si mesmo, utilizado no 

paradigma burocrático com a disfunção de não ter uma vinculação com o resultado, 

produto dos esforços mobilizados pela gestão. 

Assim, segundo Bresser-Pereira (1998): 
 
Com a Reforma Gerencial do Estado, o controle que antes era realizado 
apenas pelos administradores e estruturas de controle externo e interno, passa 
a ser, adicionalmente, a combinação de quatro tipos de controle: 
- Controle de resultados, realizado a partir de indicadores de desempenho 
estipulados de forma precisa nos contratos de gestão.  
- Controle contábil de custos, que estará preocupado não somente com a 
checagem dos gastos realizados, mas também com a descoberta de formas 
mais econômicas e eficientes de fazer as políticas públicas. A aquisição desta 
última habilidade foi chamada na reforma administrativa inglesa de 
incorporação da “consciência de custos” no serviço público. A partir disso, os 
funcionários públicos começaram a valorizar o bom uso do dinheiro público e, 
assim, respeitar mais a população pensada como contribuinte.  
- Controle por competição administrada, ou por quase-mercados, nos quais as 
diversas agências e órgãos buscam oferecer o melhor serviço público aos 
usuários, competindo entre si. 
- E, por fim, o controle social, por meio do qual os cidadãos avaliarão os 
serviços públicos ou participaram de sua gestão. 

 

Santos (2014) informa que a adoção de mecanismos de controle está na 

essência da administração, sendo o controle “uma função administrativa que mede e 

avaliar o desempenho, bem como promove ação corretiva, quando necessário.”  

Assim o controle é parte orgânica e indissociável da gestão, atuando como 

agente de regulação do equilíbrio. Vê-se então que Santos (2014) aponta para a dupla 

atribuição do controle gerencial: monitorar e corrigir desvios. 

Interessante também relatar a contribuição trazida pela escola da Gestão da 

Qualidade, para qual o controle é o terceiro componente do ciclo PDCA (Plan, Do, 

Check and Act), sendo atividade essencial para o pleno funcionamento dos sistemas 

ou ciclos que se iniciam pelo planejamento, seguem à execução ou operação do 

planejado, são objeto de checagem permanente e este elo do ciclo alimenta a gestão 

para ações corretivas. (MARTINELLI, 2009) 
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2.3.3 Perspectiva do controle baseado em riscos 

A terceira perspectiva aborda o controle como mecanismo de governança 

pública, sob a ótica de gerenciamento de riscos organizacionais. Evolução das outras 

perspectivas, no entanto sem revogá-las da prática, aqui o controle recebe 

contribuições conceituais, teóricas e empíricas de áreas tais como compliance e 

gestão de riscos, em que além de aproveitar-se do estágio anterior de evolução 

(controle de resultados da Reforma Gerencial do Estado), cujo foco do controle já se 

pretendia ser o resultado, tenta vencer as disfunções e a força da cultura burocrática.  

Os controles auto-referenciados e procedimentais, cartoriais e de 

homologação não devem ser criados, de preferência extintos das organizações, e os 

controles gerenciais não podem se disfarçar com nominalismo moderno, sem que se 

faça avaliação se realmente agregam valor ao processo e às partes interessadas. 

Logo, os controles existentes também devem passar por avaliação para que ou se 

confirmem necessários ou sejam extintos ou modificados. (BRASIL, 2018) 

Pesquisa comparando mecanismos de controle na governança de empresas 

estatais no Brasil e Portugal chegou a conclusão de que boas práticas de governança 

corporativa são fundamentais para minimizar os problemas de comando e controle 

nessas organizações, contribuindo para ampliar sua transparência e accountability. 

Nesse estudo, verificou-se que muitas limitações ainda devem ser superadas em 

termos de mecanismos de controle, mas desenvolvimentos recentes mostram que 

avanços são possíveis e podem minimizar, em especial, os conflitos de agência. 

(FONTES FILHO, 2018) 

Na esteira de ser o TCU a instituição fiscalizadora superior (IFS) do setor 

público brasileiro, membros do Tribunal desenvolvem desde a década passada, 

trabalhos técnicos e acadêmicos que vêm formando um arcabouço robusto sobre o 

deslocamento da função controle do paradigma burocrático para o gerencial, acrescido 

nos últimos 5 (anos) de trabalhos sobre gestão de riscos, promoção da integridade e 

da ética dos servidores públicos, corroborando a tendência internacional de avanços 

na área de compliance e governança corporativa no setor público. (TCU, 2017) 

Silva (2015) propôs em trabalho acadêmico e posteriormente em trabalho 

técnico à UFRN um modelo de gestão de riscos aplicável a instituições federais de 

ensino superior. Em 2017 houve a incorporação do framework na formulação da 

política de gestão de riscos pela Administração Central, pelos conselhos superiores da 

UFRN e em 2018 houve a formulação do plano institucional de gestão de riscos com 
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definição de competências, criação e instalação de estrutura de assessoramento 

(Comitê Executivo de Gestão de Riscos), com a definição de cronograma de 

implantação ano a ano até 2023 em todos os macroprocessos da UFRN. Um dos 

macroprocessos identificados foi o de gerenciamento de contratos acadêmicos, objeto 

da presente pesquisa. (UFRN, 2018) 

Merece também destaque os caminhos traçados para implantação da gestão 

de riscos na UFRN, tais como a definição de macroprocessos críticos, como o de 

gestão de pessoas, o de aquisições e o de gestão dos sistemas da informação, todos 

esses com implantação em andamento, e macroprocessos fins como os de Ensino, 

Pesquisa e Extensão. (UFRN, 2018) 

No âmbito da governança pública de aquisições e da implantação de 

gerenciamento de riscos à área de compras públicas, aponta-se o seguinte meta-

processo (TCU, 2016), ilustrado aqui (figura 5) por existir proximidade da matéria 

aquisições com o macroprocesso tratado na presente pesquisa, de gerenciamento de 

contratos acadêmicos: 

 
Figura 5: Meta-processo de aquisição pública com subprocessos e respectivos produtos 
Fonte: Referencial de riscos e controles nas aquisições públicas, TCU 2016. 

 

Na figura 5 verifica-se que o mate-processo inicia com a oficialização da 

demanda, que subsidia o planejamento da aquisição até a seleção do fornecedor, que 

uma vez licitado terá o contrato para cumprir e/ou gerir juntamente com a 

Administração pública contratante. Importante frisar o fluxo de inverso, ao final da 

contratação, de verificar se a solução contratada produziu os resultados que atendem 

à necessidade demandada na iniciação. 
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Cabe também apontar que a ausência de mapeamento sistematizado de 

riscos organizacionais em um macroprocesso específico não significa inexistência total 

de controles baseados em risco, não podendo ser afastada a possibilidade de 

existência desses controles, mas adotados de forma empírica ou intuitiva, ou ainda 

adotados em cumprimento de determinações específicas de órgão de auditoria. 

(SILVA, 2015) Essa possibilidade está verificada no presente estudo, visto que o 

macroprocesso trabalhado aqui ainda não foi objeto de implantação sistemática do 

plano de gestão de riscos da UFRN. 

Por fim, o quadro 1 condensa os conceitos de controle burocrático, controle 

gerencial e controle baseado em risco que embasam as categorias dos mecanismos 

objeto de identificação no macroprocesso objeto da presente pesquisa, e suas 

referências: 

Quadro 1: Conceitos de mecanismos de controle interno em suas 3 (três) perspectivas 

Perspectiva Conceito Referências 

Controle 
burocrático 

Ação, procedimento, prática, rotina de trabalho 

e/ou tecnologia baseada(o) puramente em ato 

normativo, adotado em seu cumprimento, e/ou 

fruto de disfunção da cultura burocrática, inferindo 

no trabalho sem necessariamente apoiar ou 

agregar valor à gestão ou promover segurança de 

que o objetivo do trabalho será cumprido. 

Bresser-Pereira, 
1998 

Morgan, 2006 

Controle gerencial 

Ação, procedimento, prática, rotina de trabalho 

e/ou tecnologia adotada(o) em prol do melhor 

esforço de gestão na busca pelo resultado ótimo 

do trabalho, e/ou em prol de monitorar o que é 

feito no ambiente laboral no intuito de inferir no 

ciclo de melhoria contínua. 

Bresser-Pereira, 
1998 

CBOK, 2013 

 

Controle baseado 
em risco 

Ação, procedimento, prática, rotina de trabalho 

e/ou tecnologia adotada(o) em prol do 

cumprimento seguro do objetivo do trabalho, 

frente aos riscos percebidos que o impeça de ser 

alcançado. 

TCU, 2014 e 2017 

Silva, 2015 

UFRN, 2018 

BRASIL, 2018 

Fonte: elaboração do próprio autor (2019) 
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3 METODOLOGIA 

Tendo por base a questão de pesquisa, os objetivos e o referencial teórico, 

vimos nesse capítulo apresentar o método que será aplicado no campo para 

responder a questão e atingir os objetivos. 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

O método predominante que conduziu o presente trabalho é a pesquisa-ação, 

a qual segundo Tripp (2005) apresenta-se em três modalidades: técnica, política ou 

técnico-política. A pesquisa-ação estritamente técnica se dá em ambientes de baixa ou 

nenhuma interferência subjetiva sobre o problema de pesquisa. A estritamente política 

é do campo das decisões de poder, fortemente marcada pela interferência da vontade 

humana ou convencimento subjetivo de atuar sobre o problema de pesquisa. E a 

última tem características das duas, podendo haver ou não predominância. O trabalho 

aqui presente se localiza na modalidade técnico-política, com predominância da esfera 

técnica na fase de diagnóstico, e ligeiro viés político na fase de implementação de 

melhorias que a pesquisa propõe. 

Quanto à natureza, esta pesquisa caracteriza-se como aplicada; quanto à 

forma de abordagem do problema, caracteriza-se como qualitativa; quanto aos 

objetivos, caracteriza-se como descritiva; e quanto aos procedimentos técnicos, 

caracteriza-se como estudo de caso. (SAMPIERI, 2017)  

 

3.2 DOS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A trajetória metodológica percorrida pelo pesquisador para o presente 

trabalho foi a seguinte: 

O pesquisador usou como fonte de dados e informações os documentos 

oficiais existentes sobre o macroprocesso de gerenciamento de contratos acadêmicos 

tipo B2, normas de procedimento, em especial a Resolução nº 061-CONSAD-UFRN, o 

regimento interno da Reitoria (2015), bem como fluxogramas pré-existentes de partes 

do processo, elaborados pelas equipes de trabalho do processo. 

                                                             
2 Contrato específico do portfólio cuja escolha está justificada na seção 1.2 Recorde e problema de 
pesquisa. 
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A pesquisa de campo iniciou com a etapa de mapeamento, ponta a ponta, do 

macroprocesso. Foi feito o fluxograma no software Bizagi, com as técnicas e notações 

de mapeamento de processos prescritos no CBOK (2013). Outra fonte para o 

cumprimento dessa etapa foi a pesquisa documental na legislação, para juntamente 

com o fluxograma munir o pesquisador de conhecimento preliminar a respeito da 

prescrição de mecanismos de controles na legislação, levantando in loco na entrevista 

com os gestores se são adotados ou não. 

O nível de instâncias em que foi feito o mapeamento do macroprocesso 

seguiu a orientação do CBOK (2013), referencial que informa ser o mapeamento uma 

atividade instrumental, cujo detalhamento depende da finalidade para qual o fluxo é 

elaborado. Optou-se por mapear e conhecer o macroprocesso até o nível mais alto, 

ficando circunscrito aos subprocessos. Com ele se encontrou subsídios suficientes e 

condizentes aos objetivos da pesquisa. Por outro prisma, se fossem objetivos da 

pesquisa, por exemplo, entender as microculturas setoriais e as causas do 

engajamento (gestão de pessoas), ou encontrar desperdícios para enxugar o fluxo de 

trabalho, ou ainda elaborar indicadores de desempenho, se exigiriam mais níveis de 

detalhamento do mapeamento. 

Partindo para a segunda etapa, na busca por cumprir o segundo objetivo 

específico desse estudo, foram entrevistados os gestores táticos envolvidos no 

macroprocesso, utilizando-se de entrevista com roteiro semi-estruturado3 para guiar, 

juntamente com o fluxo mapeado, a identificação dos mecanismos de controle 

existentes, levando em consideração também os achados do levantamento 

documental.   

Foram 4 (quatro) os entrevistados, gestores das esferas táticas do 

macroprocesso, que perfazem os 4 (quatro) subprocessos componentes do fluxo 

ponta a ponta. Os elos do macroprocesso têm setores e papeis de trabalho definidos 

regimentalmente, em termos de responsabilidades e atribuições operacionais, sendo 

táticos dois setores na UFRN e dois setores na Fundação de apoio, havendo outros 

operacionais que não tiveram seus responsáveis entrevistados vista a ascendência 

dos gestores táticos sobre aqueles. A descrição dos 4 (quatro) elos do macroprocesso 

e com os respectivos setores táticos e operacionais são apresentados no capítulo de 

resultados. 

                                                             
3 Roteiro de entrevista semi-estruturado consta no Apêndice A 
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A escolha da esfera tática de gestão para entrevista se deveu ao pleno 

domínio que os entrevistados detêm dos subprocessos que especificamente 

gerenciam, sendo essa instância de gestão ciente de mecanismos de controle tanto 

operacionais como estratégicos do fluxo. As entrevistas ocorreram entre os dias 28 e 

31 de Janeiro de 2019, e foram planejadas para durar até 1 (uma) hora. 

O roteiro de entrevista foi composto por 5 (cinco) tópicos, iniciando com a 

apresentação do fluxo mapeado ponta a ponta e informando ao interlocutor os 

objetivos e a duração esperada da entrevista. No segundo tópico, foi pedido para o 

entrevistado descrever de forma suficiente qual(is) o(s) objeto(s) central(is) do 

subprocesso que gerencia, isto é, qual o produto ou serviço resultante e as suas 

principais características.  

No terceiro momento da entrevista, o pesquisador alinhou o seu entendimento 

sobre o fluxo com o entrevistado, destacando o ponto de início e de fim daquele 

subprocesso, normativos dirigentes, responsabilidades e instâncias de interações, 

conectando esses pontos dentro do escopo total do macroprocesso. 

Posterior, no quarto passo da entrevista, o pesquisador apresentou os 

conceitos de mecanismos de controle e pediu que o gestor enumerasse os controles 

existentes no fluxo que gerencia. Esse momento foi seguido do quinto e último tópico, 

indagando se o gestor consegue identificar a falta de algum controle ou se há 

aperfeiçoamentos que ele julgue necessário realizar. 

Os dados foram analisados com o uso da técnica de análise de conteúdo, 

categorizando-se as falas dos entrevistados, no tocante aos mecanismos de controle 

existentes, em três classes: burocrático, gerencial ou baseado em risco. Esse 

procedimento metodológico seguiu a prescrição de Vergara (2015), em três etapas: 

pré-análise, exploração do material e tratamento e interpretação dos dados, 

contribuindo para a dimensão descritiva da pesquisa e inferindo nos resultados. 

A categorização dos mecanismos de controle, tendo por subsídios as 

entrevistas e o entendimento do pesquisador sobre as normas e a dinâmica do fluxo, 

resultou em um panorama de como a função controle atua no processo.  

O quadro resultante da categorização apoiou a formatação do plano de 

melhoria, apontando em quadro subsequente as oportunidades de aperfeiçoamentos 

em controles de base normativa, controles desnecessários, insuficientes, ou a 

implementação de mecanismos necessários e não existentes. 
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Assim, chegou-se à fase de elaboração da proposta de intervenção para 

aprimorar a governança pública de contratos acadêmicos da UFRN, objetivo geral do 

trabalho.  

Segue o resumo que delineia o itinerário metodológico traçado, técnicas 

usadas e respectivos produtos: 

Quadro 2: Itinerário metodológico frente aos objetivos da pesquisa 

Objetivo Técnica/Instrumento Produto 

Mapear e descrever o 
processo organizacional de 
gerenciamento de contratos 
acadêmicos 

Software Bizagi – Mapa do 
processo 

Anexo A 
Processo mapeado 

Identificar e classificar os 
mecanismos de controle 
existentes 

Quadro de categorização 

Anexo B 
Mecanismos de controle 
classificados 

Propor intervenções no 
processo de modo a fazer 
avançar o estágio de 
governança 

Plano de ação Plano de melhoria 

Fonte: elaboração do próprio autor (2019) 

Reforça-se que o produto final da pesquisa culmina em um plano de melhoria 

dos mecanismos de controles, de modo a apontar as oportunidades de ajustes no 

sistema de controle interno do macroprocesso. O critério ótimo para seleção e 

propositura de melhorias em processo deve ser a relação baixo custo para o máximo 

impacto positivo. (CBOK, 2013)  

Entretanto, na impossibilidade de usar esse critério objetivo para estruturação 

do plano de melhoria, vista a falta de elementos mínimos para cálculo de custo e 

projeção de impacto, e na necessidade de fazer emergir um plano factível e embasado 

nos elementos colhidos no diagnóstico, foram utilizados critérios que representem 4 

(quatro) recomendações de pesquisa:  

• Manter o controle,  

• Aperfeiçoar o controle,  

• Instituir o controle ou  

• Eliminar o controle.  
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O plano de melhoria, em especial nesse ponto, trata de recomendações à 

gestão, sendo o cumprimento delas alvo de julgamento de conveniência e 

oportunidade dos responsáveis de cada alçada afeta à recomendação. 

Manter o controle representa aderência aos princípios, diretrizes, boas 

práticas de governança pública e/ou de administração gerencial; aperfeiçoar significa 

que o controle existente é insuficiente; instituir representa que não existe o controle; e 

eliminar significa que o controle não atende aos princípios, diretrizes, boas práticas de 

governança pública e/ou de administração gerencial.  

No encerramento dessa seção (Dos procedimentos metodológicos), sem a 

intenção de esgotar as possibilidades de propositura usadas no plano de melhoria, são 

apontados exemplos que apoiarão a inferência e propositura de recomendações4 no 

plano de melhoria, a ser objeto sempre, repise-se, de julgamento de conveniência e 

oportunidade pelas autoridades responsáveis. São exemplos:  

a) o uso de controles em SIGs ou quaisquer outros controles que atendam à 

boa prática de governança se recomendarão ser mantidos, aperfeiçoados ou 

instituídos;  

b) a redundância de controles ou detecção de controles meramente 

burocráticos, desde que sem base normativa, será objeto de recomendação de 

eliminação;  

c) um mecanismo de controle prescrito em norma superior5, mas inexistente 

de fato no funcionamento do macroprocesso, será recomendado ser instituído e posto 

em prática, em estrito cumprimento do princípio da legalidade;  

d) um controle prescrito em norma interna com características meramente 

burocráticas deve ser objeto de encaminhamento, pela via hierárquica, à instância 

normativa interna para que seja avaliada a possibilidade de eliminação, expostos 

elementos de justificação. 

 
  

                                                             
4 Apêndice C 
5 Nesse contexto, entende-se por norma superior aquela instituída por poder normativo acima do 
domínio legislativo da UFRN, a exemplo de leis federais e decretos do poder executivo federal.   
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4 RESULTADOS 

Neste capítulo, serão apresentados e discutidos os resultados da pesquisa, 

seguindo a lógica das grandes etapas percorridas no estudo de campo: i. mapeamento 

e descrição do macroprocesso, ii. Identificação dos mecanismos de controle existentes 

e iii. proposta de melhoria a ser ofertada aos gestores. 

 

4.1 MAPEAMENTO E DESCRIÇÃO DO MACROPROCESSO 

O macroprocesso escolhido para estudo foi o de gerenciamento de contratos 

acadêmicos firmados e executados pela UFRN e pela Fundação de apoio, cuja norma 

interna regente6 convencionou classificar de contrato tipo B para diferenciar os 

diversos tipos de instrumento jurídico do portfólio.  

Tal escolha de pesquisa se deu por critérios de relevância institucional, 

frequência, valor financeiro envolvido e acessibilidade, isto é, acesso pelo pesquisador 

ao fluxo do macroprocesso de ponta a ponta, tendo possibilidade de aplicar a pesquisa 

em todos os elos do fluxo e setores do macroprocesso. 

A relevância institucional está presente ao se verificar que nesse tipo de 

contrato a UFRN figura na relação jurídica como Contratante da Fundação, 

repassando recursos financeiros para custear os projetos acadêmicos contratados.  

Os valores7 atualmente envolvidos nos contratos tipo B vigentes são os 

seguintes: $ 433.476.679,82 (quatrocentos e trinta e três milhões, quatrocentos e 

setenta e seis mil, seiscentos e setenta e nove reais, oitenta e dois centavos), num 

estoque de 61 contratos. 

O pesquisador, munido das informações preliminarmente colhidas, e como 

membro participante do macroprocesso, então seguiu ao mapeamento, encontrando o 

seguinte fluxo: i. subprocesso de planejamento e contratualização do projeto 

acadêmico; ii. subprocesso de execução; iii. subprocesso de alteração; e iv. 

subprocesso de prestação de contas. A figura 6 ajuda a ilustrar as conexões entre os 

subprocessos, dando uma visão geral do macroprocesso. 

                                                             
6 Resolução nº 061/2016-CONSAD/UFRN 
7 Fonte: SIPAC/UFRN 
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Figura 6: Macroprocesso ponta a ponta, do planejamento à prestação de contas. 
Fonte: Dados da pesquisa (2019)
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Figura 7: Subprocesso de planejamento e contratualização seguido do subprocesso de execução e alteração e principais objetivos 
Fonte: Dados da pesquisa (2019)
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A figura 7 ilustra o subprocesso de planejamento e contratualização (mapa 

expandido para melhor visualização). Ele se inicia com a submissão pelo coordenador 

do projeto acadêmico nos Sistemas de Informação Gerencial (SIGs) da UFRN8 e se 

encerra com a assinatura do contrato, sendo este seu produto resultante.  

Por se tratar de um subprocesso existe todo um fluxo interno que, em 

resumo, envolve a análise técnica do projeto e a análise jurídica da contratualização, 

passando por instâncias de verificação, validação, decisão e homologação frente aos 

parâmetros técnicos de gestão e normativos que regem a gestão de contratos.  

Existe uma tipologia de projeto acadêmico9 também normatizada na 

Resolução nº 061/2016-CONSAD/UFRN, que definem os caminhos setoriais do fluxo 

na UFRN, instâncias de aprovação correlatas à natureza do projeto, a exemplo de 

projeto de pesquisa ser objeto de análise na Pró-reitoria de Pesquisa, projeto de 

fomento à inovação ser objeto de análise no Núcleo de Inovação Tecnológica ou 

projeto de extensão passar pela Pró-reitoria de Extensão. Porém, essas 

especificidades do “microfluxo” não modificam as formas dos atos administrativos, 

divididos nos campos da análise técnica e análise jurídica que verificam, validam, 

decidem e homologam o projeto até o termo final, objetivo do subprocesso, a 

assinatura do contrato. (UFRN, 2016) 

A Resolução nº 061/2016-CONSAD/UFRN (2016), Capítulo XIV, artigos 48 a 

51, trata da distribuição de competências de acompanhamento, controle e prestação 

de contas, sendo à PROPLAN a atribuição de:  

“a) implantar a sistemática de gestão, controle e fiscalização dos instrumentos 

jurídicos de forma a individualizar o gerenciamento de recurso envolvidos em 

cada um deles; e  

b) verificar a segregação de funções e responsabilidades na gestão dos 

instrumentos jurídicos, bem como na prestação de contas (...)”. 

Essa norma interna afirma ser a PROPLAN o órgão da Universidade a fazer a 

coordenação geral do macroprocesso ponta a ponta, atuando com a colaboração com 

os demais órgãos e instituições para o bom funcionamento. (UFRN, 2016) 

Especificamente no subprocesso de planejamento e contratualização os 

setores envolvidos são: a Central de serviços em projetos acadêmicos e o setor de 

                                                             
8 SIPAC: Sistema de Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos, UFRN. 
9 Tipos de projeto acadêmico: ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento científico, tecnológico ou 
institucional, e fomento à inovação. Fonte: Resolução nº 061/2016-CONSAD/UFRN. 
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instrumentos jurídicos, ambos da Pró-reitoria de Planejamento (PROPLAN), a Pró-

reitoria vinculada à natureza do projeto, a Procuradoria Jurídica, a Diretoria da 

Fundação de apoio e o Gabinete da Reitoria. (UFRN, 2016) 

O segundo subprocesso a compor o fluxo ponta a ponta é o de execução do 

projeto (vide figuras 6, 7 e 8), que tem por objetivo precípuo gerir o contrato, 

executando as despesas dentro do plano previsto e cumprindo o cronograma de 

trabalho do projeto acadêmico contratado, suas metas e resultados pactuados. Inicia 

com a ativação do projeto acadêmico no Sistema de Informação Gerencial da 

Fundação (Sigfundação) e encerra com a vigência do contrato. 

Os principais atos administrativos do subprocesso de execução são espécies 

de um gênero denominado “Requisição”, comumente chamado assim pelos atores do 

processo e com funcionalidade no Sigfundação. Em essência, a execução do contrato 

compreende atender as requisições de despesa realizadas pelo coordenador do 

projeto, nas mais diversas categorias (rubricas), consoante os parâmetros 

estabelecidos no projeto contratado. (UFRN, 2016) 

Os setores envolvidos no subprocesso de execução são o setor de apoio de 

projetos, o setor de compras, o setor financeiro, o setor de pessoal, o setor de 

patrimônio e a diretoria geral, todos da Fundação.  

O subprocesso que figura paralelamente à execução é o de alteração do 

projeto, ilustrado nas figuras 6, 7 e 8, e tem por objetivo ou produto resultante o projeto 

alterado, seja com o aditivo contratual, seja com o orçamento ajustado, inicia com a 

solicitação de ajuste por parte do coordenador e encerra com o projeto alterado e/ou o 

contrato aditado. (UFRN, 2016) 

Nas alterações, os principais atos compreendem os campos da análise 

técnica e análise jurídica que verificam, validam, decidem e homologam a alteração 

até o termo final, com a assinatura do aditivo do contrato ou o termo de ajuste 

orçamentário, instâncias de análise semelhante ao fluxo do subprocesso de 

submissão, porém tocando apenas na matéria a ser ajustada no projeto/contrato. 

(UFRN, 2016) 

Os setores envolvidos no trâmite de alteração do projeto/contrato são o setor 

de apoio de projetos (Fundação), a Central de serviços em projetos, Setor de 

instrumento jurídico (ambos da Proplan), Setor de fiscalização, Diretoria da Fundação, 

Gabinete da Reitoria. 
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A figura 8 ilustra o elo final do fluxo, o subprocesso de prestação de contas e principais objetivos, no fluxo, precedido pelos 
subprocessos de execução e alteração. 

 

Figura 8: Subprocesso de execução e alteração do projeto seguido do subprocesso de prestação de contas e principais objetivos 
Fonte: Dados da pesquisa (2019)
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No subprocesso de prestação de contas o objetivo e produto final é ter a 

prestação de contas do contrato apresentada, analisada e aprovada. Seus principais 

atos são a organização e apresentação das contas por parte da Fundação à UFRN, 

representada por duas instâncias distintas de análise. À Diretoria de Contabilidade e 

Finanças (DCF-Proad) é apresenta a prestação de contas financeira e ao Setor de 

fiscalização (órgão da Proplan) é apresenta a prestação de contas acadêmica. (UFRN, 

2016) 

São essas instâncias que emitem os pareceres que recomendam à 

autoridade superior – Reitor(a) – a aprovação ou desaprovação da prestação de 

contas do contrato. Esses pareceres são precedidos de análise documental e 

relatórios circunstanciados dos achados. (UFRN, 2016) 

O quadro 3 resume os principais achados do mapeamento ponta a ponta. 

Quadro 3: Resumo dos principais aspectos dos subprocessos 

Subprocesso Início Objetivo/Produto Setores envolvidos 

Planejamento e 
contratualização 

Submissão do 
projeto nos 

SIPAC UFRN10 
Contrato assinado 

Central de serviços em projetos, 
Setor de instrumento jurídico 

(Proplan), Pró-reitoria específica, 
Procuradoria Jurídica, Diretoria da 
Fundação, Gabinete da Reitoria 

Execução 
Ativação do 
projeto no 

Sigfundação 

Requisições do 
coordenador 

atendidas 

Setor de apoio de projeto, setor de 
compras, setor financeiro, setor de 

pessoal, setor de patrimônio e 
diretoria geral, todos da Fundação 

Alteração Solicitação do 
coordenador 

Projeto/Contrato 
alterado 

Setor de apoio de projeto, Central 
de serviços em projetos, Setor de 

instrumento jurídico (Proplan), Setor 
de fiscalização, Diretoria da 

Fundação, Gabinete da Reitoria 

Prestação de 
contas 

Semestralidade 
do contrato11 

Prestação de 
contas aprovada 

Setor de prestação de contas 
(Fundação), Diretoria de 

Contabilidade e Finanças (Proad) e 
Setor de Fiscalização (Proplan) 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
 

Depreende-se do mapeamento uma complexa interação inter-institucionais 

que podem redundar em questões, por exemplo, de cultura e “microcultura” 

                                                             
10 Resolução nº 061/2016-CONSAD/UFRN define ser a submissão do projeto no SIPAC o início da fase de 
planejamento e contratualização.  
11 Lei Federal nº 8.958/1994 define a semestralidade das prestações de contas. 
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organizacional distintas num fluxo que perfaz vários setores das duas instituições, com 

uso de papeis de trabalho múltiplos bem definidos, marcados pela formalidade típica e 

essencial da administração pública, com problemáticas de integração gerencial entre 

os setores, uso de sistemas de informação diferentes e apresentando desafios de 

dinâmica e velocidade de tramitação das demandas pelo fluxo. 

Como o objetivo do mapeamento foi auxiliar a identificação de mecanismos 

de controle, não foi pertinente fazer o aprofundamento dessas questões e 

problemáticas fora do escopo dessa pesquisa. Entretanto, a discussão suscitada no 

parágrafo anterior levanta indícios e elementos para pesquisas futuras. 

 

4.2 LEVANTAMENTO DOS MECANISMOS DE CONTROLE 

Posterior a descrição do macroprocesso mapeado, nesta seção 4.2 se 

cuidará da apresentação dos mecanismos de controle identificados na fase 2 (dois) da 

pesquisa, fase subsidiada pelas entrevistas aos 4 (quatro) gestores táticos, pela 

pesquisa documental nas normas de procedimento, e pela análise e tratamento dos 

dados. 

As informações estão organizadas de modo a demonstrar os controles 

adotados em cada um dos 4 (quatro) subprocesso e posteriormente um quadro 

resumo das quantidades dos controles, categorizados em burocráticos, gerenciais e 

baseados em risco. 

O quadro 4 detalha os 13 (treze) mecanismos de controle adotados no 

subprocesso de planejamento e contratualização, os setores envolvidos e as 

categorias dos controles: 

Quadro 4: Mecanismos de controle do subprocesso de planejamento e contratualização 

Nome do controle Setor(s) envolvido(s) Categoria do 
controle 

1 Uso de SIG (SIPAC) para consulta, 
registro e tratamento de dados e 
documentos 

Central de serviços em 
projetos, Setor de 
instrumento jurídico 
(Proplan) 

Gerencial 

2 Uso do software TRELLO como 
ferramenta integrada para 
monitoramento do trabalho, em 
termos de tempo, capacidade, 
qualidade e requisitos da legislação 

Central de serviços em 
projetos, Setor de 
instrumento jurídico 
(Proplan) 

Gerencial 
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3 Uso de planilhas eletrônicas 

Central de serviços em 
projetos, Setor de 
instrumento jurídico 
(Proplan) 

Burocrático e 
gerencial 

4 Verificação de requisitos e parâmetros 
para montagem da equipe de trabalho 
e percepção de vantagens de 
qualquer natureza (bolsa, diária etc.) 

Central de serviços em 
projetos 

Burocrático e 
baseado em risco 

5 Ata da plenária do Departamento ao 
qual o projeto se vinculará (em papel 
ou documento escaneado) 

Departamento acadêmico 
do coordenador do projeto 

Burocrático (por 
competência 
normativa) 

6 Aprovação do projeto por instância 
colegiada superior 

Gabinete da Reitoria e 
colegiado superior 

Burocrático (por 
competência 
normativa) 

7 Parecer quanto à classificação 
acadêmica do projeto ‘(ensino, 
pesquisa, extensão etc.) 

Pró-reitoria específica 
Burocrático (por 
competência 
normativa) 

8 Análise da estruturação e coerência 
das metas e resultados acadêmicos 
esperados 

Central de serviços em 
projetos, 

Gerencial e 
baseado em risco 

9 Análise do plano de aplicação dos 
recursos financeiros (orçamento) 

Central de serviços em 
projetos, 

Gerencial e 
baseado em risco 

10 Análise do processo administrativo 
(revisão/conferência) check-list 

Setor de instrumento 
jurídico (Proplan) 

Burocrático e 
baseado em risco 

11 Verificação de regularidade da 
FUNPEC (certidões) 

Setor de instrumento 
jurídico (Proplan) 

Burocrático e 
baseado em risco 

12 Parecer Jurídico Procuradoria Jurídica 
Burocrático (por 
competência 
normativa) 

13 Registro centralizado de documentos 
de planejamento e alteração do 
contrato (pasta física na Proplan) 

Setor de instrumento 
jurídico (Proplan) Burocrático 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

Cabe explicar ao final desse primeiro quadro algo que valerá para leitura dos 

demais quadros e inferirá na interpretação dos dados. 

Um mecanismo de controle pode ser classificado isoladamente numa única 

categoria ou qualquer combinação das três categorias. O que define a categoria de 

classificação é a natureza do mecanismo. Para ilustrar, vejamos a breve enumeração 

a seguir. Um controle pode ser:  

• Apenas burocrático, como a pasta física do projeto na Proplan (item 

13); 
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• Apenas gerencial, tal qual o uso de SIGs (item 1); 

• Burocrático por competência normativa, tal qual o parecer jurídico 

(item 12); 

• Gerencial e baseado em risco, como a análise e aprovação do 

orçamento (item 9); ou 

• Burocrático e baseado em risco, como a verificação de certidões de 

regularidade da Fundação. 

Visto esse princípio que ordena a categorização dos controles, registre-se 

que pelo planejamento e contratualização preceder a execução, os controles ali 

adotados são considerados controles prévios. 

A seguir no quadro 5 constam compilados os 15 (quinze) mecanismos 

adotados no subprocesso de execução do projeto, os setores envolvidos e a 

respectiva categorização12: 

Quadro 5: Mecanismos de controle do subprocesso de execução do contrato 

Nome do controle Setor(s) envolvido(s) Categoria do 
controle 

1 Uso de SIG (Sigfundação) para 
registro e tratamento de dados e 
documentos 

Setor de apoio de projetos, 
setor de compras, setor 
financeiro, setor de 
pessoal, setor de 
patrimônio e diretoria geral 
(todos FUNPEC) 

Gerencial 

2 Conferência manual de dados e 
documentos 

Setor de apoio de projetos 
(Funpec) Burocrático 

3 Uso de planilhas eletrônicas 

Setor de apoio de projetos, 
setor de compras, setor 
financeiro, setor de pessoal 
e setor de patrimônio 
(Funpec) 

Burocrático e 
gerencial 

4 Recrutamento e seleção de pessoal 
(vínculo CLT) 

Setor de apoio de projetos 
e setor de pessoal 
(Funpec) 

Burocrático, 
gerencial e 
baseado em risco 

5 Procedimento de acompanhamento 
de bolsas e aquisição de serviços de 
pessoa física 

Setor de apoio de projetos 
(Funpec) 

Burocrático, 
gerencial e 
baseado em risco 

6 Procedimento licitatório ou de compra 
direta de material de consumo 

Setor de apoio de projetos, 
setor de compras (Funpec) 

Burocrático, 
gerencial e 
baseado em risco 

                                                             
12 Destaca-se que a categoria é do controle e não significa juízo de valor a respeito dos setores. 
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7 Procedimento licitatório ou de compra 
direta de equipamento/material 
permanente  

Setor de apoio de projetos, 
setor de compras, setor de 
patrimônio (Funpec) 

Burocrático, 
gerencial e 
baseado em risco 

8 Procedimento de acompanhamento 
administrativo de obra/reforma 

Setor de apoio de projetos 
(Funpec) e 
Superintendência de 
Infraestrutura (UFRN) 

Burocrático, 
gerencial e 
baseado em risco 

9 Termo de referência para subsidiar 
aquisição de equipamentos e 
materiais permanentes 

Setor de apoio de projetos 
e setor de patrimônio 
(Funpec) 

Burocrático, 
gerencial e 
baseado em risco 

10 Termo de transferência patrimonial e 
de entrega de equipamentos/materiais 
permanentes ao coordenador do 
contrato 

Setor de patrimônio 
(Funpec) 

Burocrático, 
gerencial e 
baseado em risco 

11 Procedimento para requisição de 
deslocamento (Relatório de viagem) 

Setor de apoio de projetos 
(Funpec) 

Gerencial e 
baseado em risco 

12 Procedimento de suprimento de 
fundos (adiantamento de pequeno 
valor) 

Setor de apoio de projetos 
e setor financeiro (Funpec) 

Burocrático e 
gerencial 

13 Procedimento de pagamento de 
despesas de qualquer natureza Setor financeiro (Funpec) Burocrático e 

gerencial 

14 Registro centralizado de documentos 
do contrato (pasta física na Funpec) 

Setor de apoio de projetos 
(Funpec) Burocrático 

15 Acompanhamento dos tempos de 
atendimento das requisições (rastro 
temporal no sigfundação) 

Setor de apoio de projetos 
(Funpec) Gerencial 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

O quadro 6 traz os 11 (onze) mecanismos de controle adotados no 

subprocesso de alteração do projeto, os setores envolvidos e as categorias dos 

controles. Os mecanismos adotados nos fluxos de execução e alteração são 

considerados controles concomitantes: 

Quadro 6: Mecanismos de controle do subprocesso de alteração do projeto 

Nome do controle Setor(s) envolvido(s) Categoria do 
controle 

1 Uso de SIG (sigfundação) para 
registro e tratamento de dados e 
documentos 

Setor de apoio de projetos 
(Funpec) Gerencial 

2 Controle de prazos pelo SIPAC e 
Sigfundação, com aviso automático às 
partes interessadas de que a vigência 
do contrato está encerrando 

Setor de apoio de projetos 
(Funpec) e Central de 
serviços em projetos 
(Proplan) 

Gerencial 
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3 Uso de planilhas eletrônicas 

Setor de apoio de projetos 
(Funpec), Central de 
serviços em projetos e 
Setor de Instrumento 
Jurídico (Proplan) 

Burocrático e 
gerencial 

4 Uso do software TRELLO como 
ferramenta integrada para 
monitoramento do trabalho, em 
termos de tempo, capacidade, 
qualidade e requisitos da legislação 

Central de serviços em 
projetos, Setor de 
Instrumento Jurídico e 
Setor de Instrumento 
Jurídico (Proplan) 

Gerencial 

5 Procedimento de análise e julgamento 
de pertinência em pedido de alteração 
orçamentária 

Central de serviços em 
projetos (Proplan) 

Gerencial e 
baseado em risco 

6 Homologação da análise por 
autoridade hierarquicamente superior 

Central de serviços em 
projetos (Proplan) 

Burocrático (por 
competência 
normativa) 

7 Uso de SIG (SIPAC) para consulta, 
registro e tratamento de dados e 
documentos 

Central de serviços em 
projetos, Setor de 
Instrumento Jurídico e 
Setor de Instrumento 
Jurídico (Proplan) 

Gerencial 

8 Procedimento de análise e instrução 
processual da solicitação de aditivo 
contratual 

Central de serviços em 
projetos (Proplan) 

Burocrático e 
baseado em risco 

9 Análise do pedido de aditivo pela 
fiscalização 

Setor de fiscalização 
(Proplan) Baseado em risco 

10 Verificação de regularidade da 
FUNPEC (certidões) 

Setor de Instrumento 
Jurídico (Proplan) 

Burocrático e 
baseado em risco 

11 Análise do processo administrativo 
(revisão/conferência final) check-list 

Setor de Instrumento 
Jurídico (Proplan) 

Burocrático e 
baseado em risco 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Para concluir a apresentação dos mecanismos o quadro 7 informa os 23 

(vinte e três) controle adotados no subprocesso de prestação de contas, os setores 

envolvidos e as categorias dos controles, que nesse elo do fluxo são considerados 

controles posteriores ou corretivos: 

Quadro 7: Mecanismos de controle do subprocesso de prestação de contas 

Nome do controle Setor(s) envolvido(s) Categoria 

1 Segregação de funções (a parte 
gestora se reporta à parte 
controladora, sem haver fusão de 
atribuições). 

Setor de prestação de 
contas (Funpec), setor de 
fiscalização (Proplan) e 
diretoria de contabilidade e 

Burocrático, 
gerencial e 
baseado em risco 
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finanças (Proad) 

2 Semestralidade das prestações de 
contas (sendo todo este subprocesso 
um controle concomitante e não 
posterior). 

Setor de prestação de 
contas (Funpec), setor de 
fiscalização (Proplan) e 
diretoria de contabilidade e 
finanças (Proad) 

Burocrático, 
gerencial e 
baseado em risco 

3 Conferência manual de dados e 
documentos 

Setor de prestação de 
contas (Funpec), setor de 
fiscalização (Proplan) e 
diretoria de contabilidade e 
finanças (Proad)  

Burocrático 

4 Uso de planilhas eletrônicas 

Setor de prestação de 
contas (Funpec), setor de 
fiscalização (Proplan) e 
diretoria de contabilidade e 
finanças (Proad) 

Burocrático e 
gerencial 

5 Uso de SIG (sigfundação) para 
registro e tratamento de dados e 
documentos 

Setor de prestação de 
contas (Funpec) Gerencial 

6 Emissão de relatórios de prestação de 
contas por parte dos coordenadores 
(relatório de acompanhamento da 
execução das metas do projeto e 
relatório final de cumprimento de 
resultados) 

Setor de prestação de 
contas (Funpec) 

Gerencial e 
baseado em risco 

7 Procedimento de devolução e/ou 
ressarcimento de recursos à conta 
bancária do projeto e à UFRN, por 
erro ou desvio de finalidade. 

Setor de prestação de 
contas (Funpec) 

Burocrático, 
gerencial e 
baseado em risco 

8 Procedimento de correção de erros 
formais no processo de prestação de 
contas (atendimento à diligência 
formal) 

Setor de prestação de 
contas (Funpec) Burocrático 

9 Contabilização de despesa por 
categorias (rubricas) em planilhas 
excel 

Setor de prestação de 
contas (Funpec) Burocrático 

10 Relação de bens adquiridos em excel Setor de prestação de 
contas (Funpec) Burocrático 

11 Uso do software TRELLO como 
ferramenta integrada para 
monitoramento do trabalho, em 
termos de tempo, capacidade, 
qualidade e requisitos da legislação 

Setor de fiscalização 
(Proplan) Gerencial 

12 Uso de SIGs (Sipac e Sigfundação) 
para consulta de dados e 
documentos. 

Setor de fiscalização 
(Proplan) e diretoria de 
contabilidade e finanças 
(Proad) 

Gerencial 
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13 Conferência e atesto de documentos 
de comprovação de alcance de metas 
e resultados acadêmicos do contrato 

Setor de fiscalização 
(Proplan) 

Burocrático e 
baseado em risco 

14 Emissão de relatório e parecer da 
fiscalização (consolidando os achados 
e emitindo opinião à autoridade 
superior em processo administrativo) 

Setor de fiscalização 
(Proplan) 

Burocrático e 
baseado em risco 

15 Homologação do relatório e do 
parecer da fiscalização por autoridade 
hierarquicamente superior 

Proplan e Gabinete da 
Reitoria 

Burocrático (por 
competência 
normativa) 

16 Procedimento de informe e notificação 
de prestações de contas em atraso. 

Setor de prestação de 
contas (Funpec), setor de 
fiscalização (Proplan) e 
Diretoria de contabilidade e 
finanças (Proad) 

Gerencial e 
baseado em risco 

17 Conferência e atesto de documentos 
de comprovação da despesa pública 
(8 procedimentos distintos, por 
espécie de despesa, porém nessa 
mesma classe de controle por único 
órgão). 

Diretoria de contabilidade e 
finanças (Proad) 

Burocrático, 
gerencial e 
baseado em risco 

18 Controle específico de prazos de 
tramitação da prestação de contas 
(planilha excel) 

Diretoria de contabilidade e 
finanças (Proad) 

Burocrático e 
gerencial 

19 Emissão de diligência à Fundação 
para correção de erro, insuficiência no 
processo administrativo, ou 
ressarcimento à conta do projeto ou à 
UFRN. 

Diretoria de contabilidade e 
finanças (Proad) 

Burocrático e 
baseado em risco 

20 Emissão de relatório e parecer 
financeiro (consolidando os achados e 
emitindo opinião à autoridade superior 
em processo administrativo) 

Diretoria de contabilidade e 
finanças (Proad) 

Burocrático e 
baseado em risco 

21 Homologação do relatório e do 
parecer financeiro por autoridade 
hierarquicamente superior 

Proad e Gabinete da 
Reitoria 

Burocrático (por 
competência 
normativa) 

22 Cronograma de repasse de recursos 
financeiros à FUNPEC condicionado à 
prestação de contas 

Diretoria de contabilidade e 
finanças (Proad) 

Gerencial e 
Baseado em risco 

23 Procedimento de controle das 
remunerações à UFRN (em forma de 
fundos R$ e em forma de 
equipamento) 

Diretoria de contabilidade e 
finanças (Proad) Baseado em risco 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

Além dos quadros com o detalhamento dos controles por subprocesso, faz-se 

necessário um resumo por categoria, que ilustre, numericamente e percentualmente, 
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qual a perspectiva de controle predomina, dando subsídio para inferir avaliação sobre 

o sistema de controle interno como um todo. Os quadros 8 e 9 cumprem esse papel. 

Quadro 8: Quantidade de mecanismos por categoria de controle por subprocesso 

Subprocesso Burocrático Gerencial Baseado em risco 

Planejamento e 
Contratualização 9 5 5 

Execução do projeto 12 13 8 

Alteração do projeto 5 6 5 

Prestação de contas 16 12 12 

Macroprocesso 
(ponta a ponta) 42 36 30 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Quadro 9: Percentuais de mecanismos por categoria de controle frente ao número total de 
controles em cada subprocesso 

Subprocesso Quant. de 
controles 

Burocrático Gerencial Baseado em 
risco 

Planejamento e 
contratualização 13 69% 38% 38% 

Execução do 
projeto 15 80% 87% 53% 

Alteração do 
projeto 11 45% 55% 45% 

Prestação de 
contas 23 70% 52% 52% 

Macroprocesso 
(ponta a ponta) 62 68% 58% 48% 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Vê-se prevalência de controles burocráticos (68%), seguindo dos controles 

gerenciais (58%) e dos controles baseados em risco (48%), tendo por ponto de vista o 

macroprocesso ponta a ponta.  

Pelos dados, dentre os 4 (quatro) subprocessos, o que apresentou maior 

incidência de controles totais foi o de prestação de contas (23 de 62), realidade 
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coerente com a natureza desse elo final do fluxo, por ele em si próprio se tratar de um 

processo de controle de todo o macroprocesso. Combinando os resultados 

encontrados na fase de mapeamento com os dados dos controles identificados, 

verifica-se também que a interação entre o subprocesso de prestação de contas e o 

de planejamento é quase inexistente, podendo esse ser um cenário para oportunidade 

de melhoria, visto que, se a prestação de contas é por si só um elo de controle do 

macroprocesso, deveria haver maior nível de comunicação (feedback) reportando 

erros e falhas a evitar, e não apenas corrigidos após ocorrências13. Ao aproximar a 

“lupa” qualitativa para avaliar os 23 controles adotados na prestação de contas, os 

mecanismos gerenciais e os baseados em risco deveriam servir de ponto de ligação 

com os controles nos outros elos do fluxo, com a integração, via SIGs de informações 

de planejamento, execução e alteração dos contratos, realidade não encontrada. Tal 

constatação é reforçada por algumas declarações14 dos entrevistados, como vemos no 

quadro 10. 

Quadro 10: Ocorrência de falas dos entrevistados e respectivos núcleos de problema/solução 

Fala Núcleo de 
problema/solução Subprocesso 

1 “O sistema da gente não se comunica com o 
SIPAC. Muito pouco. Só pra puxar os dados 
do plano de trabalho, mesmo assim nem 
todos (...)”. 

Sistema Prestação de 
contas 

2 “(...) me informei e das Fundações de todo o 
Brasil é esse problema de falta de integração”. Sistema Prestação de 

contas 

3 “Esses relatórios poderiam ser feitos no 
sistema pelo coordenador, ficaria tudo 
integrado (...) eles reclamam que tem que 
informar mais de uma vez, pra gente e pra 
fiscalização”. 

Sistema Prestação de 
contas 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

Adiante na análise, vê-se que o subprocesso que apresenta, 

proporcionalmente, maior incidência de mecanismos burocráticos não é o de 

prestação de contas e sim o de execução, representando 80% dos controles adotados 

nesse elo do fluxo, ou seja, 12 controles dos 15 adotados. Entretanto, essa aparente 

constatação negativa é minimizada ao se verificar que apenas 2 desses 12 são 

puramente burocráticos, tendo os outros 10 controles função também gerencial ou, 
                                                             
13 A oportunidade de melhoria na interação entre a prestação de contas em ligação de feedback 
com o planejamento e integração dos SIGs comporá a proposta de intervenção.  
14 As falas dos gestores, coletadas nas entrevistas e selecionadas para auxiliar na análise dos 
dados e na elaboração da proposta de melhorias consta no Apêndice B. 
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intuitivamente, função de mitigar riscos nesse subprocesso. Dessa leitura dos dados, 

entretanto, se deve considerar que nem todo controle burocrático é de imediato 

descartável, a exemplo dos casos de prescrição normativa. As principais 

oportunidades de melhoria nesse elo do fluxo, além das possíveis soluções que 

foquem na integração dos sistemas, estão na adoção de controles baseados em risco 

para evitar a ocorrência de erros ou falhas já na fase de execução, visto que após 

ocorrência, haverá correção apenas na prestação de contas. Com o fortalecimento de 

controles baseados em risco na execução se estará dando foco a mecanismos de tipo 

mais efetivo por estarem atuando de modo concomitante à execução dos atos de 

despesa e não apenas de modo posterior, a exemplo dos procedimentos para 

requisição de deslocação (relatório de viagem) e do procedimento de suprimento de 

fundos (adiantamento de pequeno valor). 

Não obstante, deve haver cuidado15 ao criar controles prévios e 

concomitantes está em não burocratizar, mesmo que com “boa intenção”, o fluxo com 

procedimentos que não agreguem valor e segurança ao processo, por isso cabe 

aprofundar o estudo no sentido de gerenciamento de riscos, para adoção do 

estritamente necessário, não carregando ainda mais com burocracia os elos do 

macroprocesso. 

Nos outros dois subprocessos – planejamento e alteração – como nos de 

execução e prestação de contas, se verificou prevalência de controles burocráticos, 

com incidência de 69% no planejamento e 45% na alteração dos contratos. Esses dois 

subprocessos têm características semelhantes quanto a tarefas de verificação, análise 

técnica e jurídica, e de homologação, podendo soluções de melhoria ser aplicáveis 

aos dois subprocessos. Inclusive se verificou o uso de ferramenta gerencial que 

integra e monitora o andamento das demandas de trabalho, com a adoção do quadro 

Kaban no software Trello. Mas, de novo, as principais oportunidades de melhoria 

nesses elos do fluxo passam pela integração dos SIGs (tal como na prestação de 

contas) e pela adoção de mecanismos baseados em risco (demanda semelhante na 

execução), visto que mecanismos adotados no planejamento e na alteração dos 

contratos podem ser considerados controles prévios, sendo maior a possibilidade de 

controles mais efetivos no macroprocesso.  

Por fim, em resumo, a realidade encontrada permite afirmar que o sistema de 

controle interno do macroprocesso apresenta predominância de mecanismos 

                                                             
15 Tal cuidado é pregado por Bresser-Pereira, 1998, sob a perspectiva gerencial, quando da concepção 
da reforma administrativa do Estado brasileiro. 
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burocráticos, marcado também por presença de controles gerenciais e baseados em 

risco, contendo incidência de mais de um controle gerencial e mais de um controle 

baseado em risco em cada elo do macroprocesso, o que mostra razoável preocupação 

da gestão em buscar dar segurança ao cumprimento dos objetivos (riscos, mesmo que 

intuitivamente), com uso de ferramentas gerenciais para monitorar o trâmite, 

apresentando interfaces entre as instâncias estratégicas, táticas e operacionais, 

permitindo afirmar, conforme definição dos estágios16 do referencial do TCU (2014) 

que a governança de contratos acadêmicos tipo B na UFRN, quanto aos mecanismos 

de controle, é intermediária. Tal constatação, então, não confirma o pressuposto de 

que a governança de contratos acadêmicos na UFRN seria de estágio inicial. Na 

próxima seção será apresentada a proposta de melhoria. 

 
4.3 PLANO DE MELHORIAS 

Nesta seção, apresenta-se o plano de melhoria da função controle do 

macroprocesso de gerenciamento de contratos acadêmicos tipo B, frente ao 

diagnóstico realizado, as boas práticas de governança pública e às prescrições do 

Plano de Gestão da UFRN17. 

Os resultados colhidos no diagnóstico permitem afirmar que a realidade 

encontrada em 2019 nega o pressuposto de estágio incipiente de governança pública 

no macroprocesso do contrato acadêmico tipo B, pressuposto esse relatado na 

introdução desse estudo, visto que, no tocante ao sistema de controle interno, a 

pesquisa apontou o estágio intermediário de maturidade da governança pública. 

Passa-se adiante a apontar as oportunidades de melhoria. Isso se dará por 

meio de um projeto de intervenção seguindo a lógica utilizada na seção anterior, por 

subprocesso, com etapas organizadas em cronograma com recomendações propostas 

capazes de inferir no aperfeiçoamento do sistema de controle do macroprocesso ponta 

a ponta. 

Será objeto de proposta aos gestores responsáveis avaliarem a retirada de 

mecanismos de controle considerados redundantes. Os mecanismos de controle 

considerados boa prática de governança serão objeto de quadro destacando atenção 

para que não “caia” em desuso ou se busque a sistematização em SIGs (os que estão 
                                                             
16 Conceitos dos estágios da governança são apresentados no capítulo 1. Introdução, desta dissertação. 
São eles: Inicial, Intermediário e Aprimorado. 
17 No Plano de Gestão de Riscos da UFRN consta prescrição geral de que não se devem instituir controles 
internos sem que tenha sido feito o mapeamento de riscos. E quanto aos controles internos existentes, 
devem ser avaliados também na oportunidade do mapeamento de risco. 
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fora de sistema de informação) de modo que não haja retrocesso. Mesmo tratamento 

será recomendado aos considerados insuficientes, com sugestão de aperfeiçoamento. 

Quanto a um mecanismo instituído em norma interna, mas não adotado na 

prática, será sugerida a reforma da norma, recomendando18 ao órgão competente seja 

retirado esse passo no fluxo. Ele não existe na prática nem agrega valor ao processo, 

sendo seus efeitos já realizados por outras instâncias de homologação do projeto. 

Trata do Comitê Avaliação de Projetos Associados, previsto no parágrafo primeiro do 

artigo 6º da Resolução nº 061/2016-CONSAD/UFRN. 

Consoante previsto no encerramento do capítulo 3. Metodologia, o Apêndice 

C traz 4 quadros (do 14 ao 17) que compilam as respectivas recomendações do 

pesquisador aos 62 (sessenta e dois) mecanismos encontrados: eliminar, manter, 

aperfeiçoar e instituir, conforme explicação contida na metodologia. 

Ademais, dois grandes blocos de sugestões de melhoria que compõem a 

proposta de intervenção são a) as referentes ao aperfeiçoamento dos SIGs e b) as 

referentes à implantação da gestão de riscos no macroprocesso de gerenciamento de 

contratos acadêmicos.  

Vê-se que os SIGs19 utilizados no macroprocesso têm usabilidade não 

apenas no macroprocesso do contrato tipo B, onde a UFRN contrata a Fundação para 

gerenciar projeto com recursos da própria Universidade, mas também em outras 

espécies de contrato acadêmico do portfólio com fluxo similar ao estudado, com 

relações jurídicas e mesmos partícipes, a exemplo dos contratos tipo A em que a 

UFRN contrata a Fundação para arrecadar recursos de terceiros financiadores de 

projetos. Isso aponta que as melhorias de sistema têm o potencial de servir não 

somente a um macroprocesso, mas ao portfólio. 

Nesse âmbito de melhoria dos SIGs, são de extrema relevância dois 

trabalhos acadêmicos: Silva (2015) e Nascimento (2017), tendo o primeiro tratado da 

gestão de riscos e o segundo de gestão de Termos de Execução Descentralizados 

(TEDs), ambos na UFRN, os quais, mesmo não tendo o foco dado aqui, tangenciaram 

o objeto dessa pesquisa, e ofertaram à instituição caminhos e soluções em SIGs que 

se somam aos que serão elencados. 

Nessa senda, esclarece-se que não foram trabalhadas na presente proposta 

as especificidades de ferramentas a serem desenvolvidas em SIGs, com proposta de 
                                                             
18 Será enviada, pela via hierárquica, recomendação ao CONSAD para reforma da norma nesse sentido. 
19 SIPAC e Sigfundação 



60 
 

telas de módulos de registro e tratamento de dados. O que será ofertado (quadro 11) é 

um caminho para o desenvolvimento de “antídotos” em SIGs aos problemas de 

controle apontados no diagnóstico, sendo de competência de um estudo específico de 

especialista em TI avaliar a viabilidade técnica de alteração de sistema no sentido do 

que aqui será proposto, bem como o julgamento de conveniência e oportunidade a ser 

feito pelos gestores. 

Ademais, no outro grande bloco de sugestões a compor o presente plano está 

a implantação da gestão de riscos no macroprocesso de gerenciamento de contratos 

acadêmicos. A UFRN concebeu o Plano de Gestão de Riscos, instituindo normativo 

próprio abarcando a instituição como um todo, o qual contém cronograma e estruturas 

de governança, assessoramento e capacitação permanentes para cumprir o intento 

proposto aqui (quadro 12). (UFRN, 2018) 

Propõe-se então um cronograma específico para implantação da gestão de 

risco no macroprocesso em questão em um horizonte de prazo de 2 (dois) anos, a 

contar da aprovação e iniciação do plano de trabalho nas instâncias gestoras 

envolvidas. São elas: da UFRN o Gabinete da Reitoria, o Comitê de Governança e 

Gestão de Risco, a Secretaria de Gestão de Projetos, a Pró-Reitoria de Planejamento 

e a Pró-Reitoria de Administração; da FUNPEC: a Direção da Fundação e os gestores 

táticos dos setores de apoio de projetos e de prestação de contas. 

A seguir, o quadro 11 traz a lista de melhorias de sistema e o quadro 12 traz o 

cronograma de execução da implantação da gestão de risco no macroprocesso. 
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Quadro 11: MELHORIAS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO GERENCIAL (demandas sob a ótica da função controle do macroprocesso) 

Recomendação Sistema Subprocesso(s) afetado(s) Justificativa 

1. Atualizar no sistema o trâmite do fluxo 
de planejamento e contratualização à 
norma e à implantação da Central de 
serviços. 

SIPAC Planejamento e 
contratualização 

Em 2016 entrou em vigor a Res. nº 061 – 
CONSAD/UFRN com alterações ainda não 
implementadas no SIPAC. Ademais em 2018 
houve a criação da Central de serviços em 
projetos na PROPLAN, que participa desse fluxo 
e requerendo atualização do sistema. 

2. Tornar o módulo “projeto/convênios” 
dinâmico (quando ao orçamento e ao 
plano de trabalho dos contratos) 

SIPAC Execução, alteração e 
prestação de contas 

Alterações de orçamento, plano de trabalho e 
cláusulas contratuais ocorrem durante a vigência 
do contrato, mas o Ptrab registrado no SIPAC 
não altera, motivando controles burocráticos em 
papel e em planilhas. 

3. Integrar os Sistemas da UFRN e da 
FUNPEC (quando às informações que 
podem ser objeto de integração)20 

SIPAC e 
Sigfundação Macroprocesso completo 

O diagnóstico encontrou pontos de retrabalho em 
demasia ao longo do fluxo, justificados pela falta 
de integração do SIPAC com o Sigfundação. 

4. Instituir funcionalidades que atendam a 
todos os tipos de requisição na fase de 
execução dos contratos. 

Sigfundação Execução, alteração e 
prestação de contas 

Alguns tipos de requisição são apenas 
registrados, mas não tramitam do início ao fim no 
sistema, gerando controles paralelos (retrabalho) 
na execução, o que também impacta na alteração 
e prestação de contas. (ex. deslocamento) 

5. Integrar o módulo projetos/convênios 
ao módulo protocolo (mesa virtual) SIPAC Macroprocesso completo 

Apesar da adoção do processo eletrônico na 
UFRN, ainda não há integração/vinculação do 
contrato ao processo administrativo aberto, 
gerando retrabalho no arquivamento dos 

                                                             
20 Há dados e informações gerados em ambos os sistemas que não necessitam ser compartilhados pelas instituições, sendo dispensados da integração sugerida. 
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documentos do contrato. Ademais, as 
comunicações vindas da Fundação seguem fora 
sistema, o que também podem ser integradas. 

6. Concluir o desenvolvimento do módulo 
de prestação de contas (DCF/PROAD) 

SIPAC e 
Sigfundação Prestação de contas 

Trabalho de organização, apresentação, análise 
e julgamento da prestação de contas realizado 
em papel, editor de texto e planilhas excel, 
motivando controles burocráticos em planilhas. 

7. Concluir o desenvolvimento do módulo 
de fiscalização (PROPLAN) 

SIPAC e 
Sigfundação Prestação de contas 

Trabalho de organização, apresentação, análise 
e julgamento da prestação de contas realizado 
em papel, editor de texto e planilhas excel, 
motivando controles burocráticos em planilhas. 

8. Integrar os sistemas de modo à 
prestação de contas ser apresentada 
plenamente em eletrônico, sem o uso 
de papel 

Sipac e 
Sigfundação Prestação de contas 

Trabalho de organização, apresentação, análise 
e julgamento da prestação de contas realizado 
em papel, editor de texto e planilhas excel, 
motivando controles burocráticos em planilhas. 

9. Aperfeiçoar o portal da transparência 
da Fundação, módulo público que 
espelha os dados, informações e 
documentos sobre o contrato que 
podem ser objeto de publicização 

Sigfundação Macroprocesso completo 

Promover a transparência ativa e facilitar o 
acesso de órgãos de controle superior (TCU, 
CGU), de auditoria interna (AUDIN) e de 
cidadãos, em cumprimento das normas regentes. 

10. Aperfeiçoar o portal da transparência 
da UFRN, módulo público que espelha 
os dados, informações e documentos 
sobre o contrato que podem ser objeto 
de publicização 

SIPAC Macroprocesso completo 

Promover a transparência ativa e facilitar o 
acesso de órgãos de controle superior (TCU, 
CGU), de auditoria interna (AUDIN) e de 
cidadãos, em cumprimento das normas regentes. 

Fonte: elaboração do próprio autor a partir dos dados da pesquisa (2019) 
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Quadro 12: CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS 

Meta Etapa Setores envolvidos Produto Início Fim 

Elaborar 
mapeamento de 
riscos 

 

[Mapear riscos por 
subprocesso e 
depois consolidar 
ponta a ponta] 

Subprocesso de planejamento 
e contratualização 

Estratégicos: Gabinete da Reitoria, 
Comitê Gov. e Gestão de Riscos, 
SGP, PROPLAN e Direção 
FUNPEC. 

Táticos: todos 

Estratégicos: Gabinete da Reitoria, 
Comitê Gov. e Gestão de Riscos e 
SGP21. 

Táticos: Central de serviços, Setor 
de instrumentos jurídicos, Setor de 
fiscalização (PROPLAN); Setor de 
apoio de projetos, Setor de 
prestação de contas e DCF/PROAD. 

Mapa de riscos 
organizacionais do 
subprocesso 

Mês 1 Mês 1 

Subprocesso de execução 
Mapa de riscos 
organizacionais do 
subprocesso 

Mês 2 Mês 2 

Subprocesso de alteração 
Mapa de riscos 
organizacionais do 
subprocesso 

Mês 3 Mês 3 

Subprocesso de prestação de 
contas 

Mapa de riscos 
organizacionais do 
subprocesso 

Mês 4 Mês 4 

Consolidar o mapeamento 
ponta a ponta 

Mapa de riscos 
organizacionais do 
macroprocesso 

Mês 4 Mês 4 

Implantar a gestão 
de riscos (Ciclo 122) 

Subprocesso de planejamento 
e contratualização 

Estratégicos: Gabinete da Reitoria, 
Comitê Gov. e Gestão de Riscos, 

Mecanismos 
implantados  

Mês 5 Mês 20 

                                                             
21 SGP: Secretaria de Gestão de Projetos 
22 Ciclo 1: primeiro ciclo de implantação da gestão de riscos no macroprocesso, considerando que a gestão de riscos é um processo contínuo, em forma de ciclos, consoante 
adotado na política de gestão de riscos da UFRN, Resolução nº 032/2017-CONSAD/UFRN. 
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[Implantar 
mecanismos de 
controle baseados 
em risco] 

Subprocesso de execução 
SGP, PROPLAN e Direção 
FUNPEC. 

Táticos: todos 

Estratégicos: Gabinete da Reitoria, 
Comitê Gov. e Gestão de Riscos e 
SGP. 

Táticos: Central de serviços, Setor 
de instrumentos jurídicos, Setor de 
fiscalização (PROPLAN); Setor de 
apoio de projetos, Setor de 
prestação de contas e DCF/PROAD. 

Mecanismos 
implantados 

Mês 5 Mês 20 

Subprocesso de alteração Mecanismos 
implantados 

Mês 5 Mês 20 

Subprocesso de prestação de 
contas 

Mecanismos 
implantados 

Mês 5 Mês 20 

Avaliar a gestão de 
riscos (Ciclo 1) 

Subprocesso de planejamento 
e contratualização 

Estratégicos: Gabinete da Reitoria, 
Comitê Gov. e Gestão de Riscos, 
SGP, PROPLAN e Direção 
FUNPEC. 

Táticos: todos 

Estratégicos: Gabinete da Reitoria, 
Comitê Gov. e Gestão de Riscos e 
SGP. 

Táticos: Central de serviços, Setor 
de instrumentos jurídicos, Setor de 
fiscalização (PROPLAN); Setor de 
apoio de projetos, Setor de 
prestação de contas e DCF/PROAD. 

Mapeamento de 
riscos revisado 

Mês 21 Mês 21 

Subprocesso de execução Mapeamento de 
riscos revisado 

Mês 22 Mês 22 

Subprocesso de alteração 
Mapeamento de 
riscos revisado Mês 23 Mês 23 

Subprocesso de prestação de 
contas 

Mapeamento de 
riscos revisado 

Mês 24 Mês 24 

Fonte: elaboração do próprio autor a partir dos dados da pesquisa (2019) 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O presente estudo teve como cerne da questão de pesquisa descobrir, 

qualitativamente, as melhorias necessárias para aprimorar os mecanismos de controle 

na governança pública de contratos acadêmicos da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, perfazendo esse intento o objetivo geral do trabalho, uma vez que, 

descobertas essas as melhorias, fosse elaborada e ofertada à instituição uma 

proposta de melhoria do macroprocesso escolhido. Em auxílio desse intento, foi 

realizado o mapeamento do macroprocesso e identificados os mecanismos de controle 

existentes. Vê-se com isso que o objetivo geral e os três objetivos específicos da 

pesquisa foram alcançados plenamente. 

O método que conduziu o presente estudo foi a pesquisa-ação na modalidade 

técnico-política e a pesquisa está classificada quanto à natureza como aplicada; 

quanto à abordagem do problema, como qualitativa; quanto aos objetivos, como 

descritiva; e quanto aos procedimentos técnicos, apresenta-se como estudo de caso. 

Como materiais e instrumentos de pesquisa fez-se uso do software Bizagi e um roteiro 

de entrevista semi-estruturado aplicado com os gestores táticos do macroprocesso. 

Os resultados apresentados no capítulo 4 tiveram por pilares duas grandes 

fases: o diagnóstico situacional e proposta de melhoria. Ambos serão objeto de 

encaminhamentos necessários a fazer valer o esforço empreendido na pesquisa, com 

articulação pelo próprio pesquisador junto às instâncias e autoridades competentes à 

tomada de decisão para, uma vez atendendo o juízo de conveniência e oportunidade 

institucional, os elementos de resultado serem postos em prática. Serão realizadas 

apresentações executivas aos gestores dos órgãos táticos que foram alvo de 

entrevista, bem como projetizadas as intervenções a serem realizadas. 

Assim, esse pesquisador está à disposição da UFRN, das autoridades e dos 

operadores do macroprocesso para participar da aplicação prática do plano de 

melhoria, esclarecer dúvidas sobre os dados coletados, receber crítica e aprofundar a 

discussão sobre a conveniência e a oportunidade da aplicação das melhorias, 

trabalhando em prol do aperfeiçoamento do macroprocesso tratado nesse estudo, 

levando também a experiência a outros lócus da instituição onde se possa aplicar e 

seja demandado. 

Quanto às limitações da pesquisa, por decisão de escopo, a pesquisa não 

abarcou os mecanismos de liderança e de estratégia, os dois outros pilares da 
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governança pública, focando em avaliar e propor melhorias no mecanismo de controle 

interno do macroprocesso, sendo essa uma primeira restrição aqui apresentada. 

Outro limite do desenho da pesquisa foi o nível de detalhamento com a qual 

se fez o mapeamento do macroprocesso, escolhendo-se mapear até o nível de 

subprocesso, não cuidando das interações informais ou extremamente procedimentais 

do fluxo, visto que os objetivos da pesquisa não compreendem a melhoria do fluxo em 

sua dimensão micro, mas sim a identificação dos controles. 

Uma terceira limitação, desta vez na fase de elaboração e proposição de 

melhorias, residiu em barreiras encontradas no marco regulatório, no conjunto de 

regras que dirigem o macroprocesso, em que se verificam mandamentos normativos 

de controle burocrático de difícil interferência local por se tratarem de normas 

superiores, bem como a adoção de critérios qualitativos para apontar as 

recomendações23 de melhoria sobre cada um dos 62 controles detectados, quando, 

num cenário ótimo deveria haver base em critérios de baixo custo e alto potencial de 

impacto positivo no sistema, como prescreve o CBOK (2013). 

No elenco de limitações, aponta-se que a adoção das propostas de melhoria 

nos mecanismos de controle do macroprocesso depende do juízo de conveniência e 

oportunidade que os gestores envolvidos, aspecto marcante da pesquisa-ação de 

modalidade técnico-política. (TRIPP, 2005) 

Sugere-se, por fim, a aplicação de pesquisa semelhante em outras IFES, em 

outros macroprocessos na UFRN e focados além dos mecanismos de controle, nos 

outros dois mecanismos de governança pública – liderança e estratégia –, fazendo 

aumentar as referências na matéria e fortalecendo o corpo de conhecimento na área 

de governança pública, avaliação de controles internos e gerenciamento de riscos 

organizacionais. 

Ademais, pede-se licença nessas conclusões para tecer comentário de 

reconhecimento aos esforços e resultados alcançados por pesquisadores avançados e 

em formação na administração pública, com destacada menção aos que aderem aos 

programas de pós-graduação de cunho profissional a desenvolverem pesquisas 

aplicadas com potencial de inferir no desenvolvimento institucional das organizações 

alvo, realidade encontrada na UFRN com forte incentivo ao seu corpo de servidores 

públicos. Temas explorados na agenda de pesquisa são: gestão de projetos, gestão 

do desempenho, indicadores institucionais e de processos, gestão de processo, 
                                                             
23 Recomendações de eliminar, manter, aperfeiçoar ou instituir o mecanismo de controle. 
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gestão de pessoas, gestão de tecnologia da informação, compras e obras públicas, 

transparência pública, governança de dados, gestão do conhecimento, 

desenvolvimento institucional, saúde e segurança no trabalho, liderança, estratégia, 

gestão por competência, treinamento e capacitação, comunicação institucional, 

auditoria e controle, orçamento público, gestão de riscos e ética pública. 
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APÊNDICE A: ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADO 

I. Roteiro de entrevista semi-estruturado usado no levantamento de mecanismos 
de controle no macroprocesso junto aos gestores táticos. 
 
1º momento: apresentar o assunto e os objetivos da entrevista, mostrando o 
mapeamento prévio feito no BIZAGI; 

2º momento: Pedir para descrever em poucos passos o subprocesso que o interlocutor 
é responsável ou participa; 

3º momento: Alinhar o início e o fim do subprocesso; 

4º momento: Pedir para o gestor enumerar os mecanismos de controle existentes, 
conduzindo a entrevista com os conhecimentos prévios adquiridos na pesquisa 
documental às normas. 

5º momento: Indagar se o gestor detecta a falta de algum mecanismo ou se há 
aperfeiçoamentos a fazer nos controles existentes. 
 
 
II. Início e fim de cada subprocesso mapeado: 
 
Subprocesso de planejamento e contratualização 
Da submissão do projeto à assinatura do contrato 
 
Subprocesso de execução 
Da assinatura ao vencimento do contrato 
 
Subprocesso de alteração do projeto 
Da solicitação à concessão do ajuste (remanejamento ou aditivo) 
 
Subprocesso prestação de contas 
Do vencimento da semestralidade à aprovação das contas 
 
 
III. Conceitos definidores dos 3 (três) tipos de controle: 
 
CONTROLE BUROCRÁTICO  
São ações, procedimento, prática, rotina de trabalho e/ou tecnologia baseada(o) 
puramente em ato normativo, adotado em seu cumprimento, e/ou fruto de disfunção 
da cultura burocrática, inferindo ou compondo o trabalho sem necessariamente apoiar 
ou agregar valor à gestão ou promover segurança de que o objetivo do trabalho será 
cumprido. 
 
CONTROLE GERENCIAL 
São ação, procedimento, prática, rotina de trabalho e/ou tecnologia adotada(o) em prol 
do melhor esforço de gestão na busca pelo resultado ótimo do trabalho, e/ou em prol 
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de monitorar o que é feito no ambiente laboral no intuito de compor ou inferir no ciclo 
de melhoria contínua. 
 
 
CONTROLE BASEADO EM RISCO 
São ação, procedimento, prática, rotina de trabalho e/ou tecnologia adotada(o) em prol 
do cumprimento seguro do objetivo do trabalho, frente aos riscos percebidos que o 
impeça de ser alcançado. 
 
 
 
APÊNDICE B: QUADRO COM A SELEÇÃO DAS FALAS DOS ENTREVISTADOS  

Quadro 13: Ocorrência de falas24 dos entrevistados e respectivos núcleos de 
problema/solução  

Fala Núcleo de problema/solução 

1 “Já existem demandas de melhoria do SIPAC na 
SINFO25 para acrescentar coisas e retirar outras, 
pequenas correções (...)” 

Sistema 

2 “Desde 2013 iniciou o desenvolvimento do módulo da 
fiscalização, mas nunca entrou em operação”. Sistema 

3 “O módulo de contratos/projetos no SIPAC sempre 
teve com a aba de prestação de contas, mas nunca 
funcionou”. 

Sistema 

4 “Apesar de ser estático, tipo só formulário, o nosso 
módulo conseguiu entrar em operação na parte de 
submissão e tramitação até assinar o contrato. Mas 
pra aditivo e remanejamento continua no papel. Até 
recentemente vir o processo eletrônico e a gente hoje 
fazer na mesa virtual, mas o ideal era integrar”. 

Sistema 

5 “(...) tem que consultar no SIPAC, baixar os 
documentos escaneados e salvar na nossa pasta.” Sistema 

6 “É muito papel”. Sistema e cultura burocrática 

7 “Antes não tinha controle de prazo, mas depois das 
reclamações de demora a gente viu que no sistema já 
contava o tempo de reposta em cada setor e 
começamos a cobrar.” 

Gerencial 

8 “Isso é burocrático e gerencial também, porque 
contribui pra reduzir o gasto.” Gerencial 

9 “O superior tem que assinar, mas isso não tem na 
norma, é coisa daqui.” Burocrático (negativo) 

                                                             
24 Falas selecionadas para auxiliar a análise de dados do diagnóstico e a elaboração do plano de 
melhoria. 
25 Superintendência de Informática da UFRN 
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10 “(...) mas nem tudo que é considerado burocrático por 
eles é ruim, porque às vezes as reclamações de 
demora é por mau costume, porque fazia errado 
antes”. 

Burocrático (positivo) e riscos 

11 “Antes era pior, melhorou, não tinha as cobranças que 
tem hoje nas bolsas, mas tem muito a melhorar 
ainda”. 

Gerencial e riscos 

12 “Precisa integrar mais, porque ainda temos que 
imprimir muito papel, carimbar todas as páginas, 
lançar as informações numa planilha a parte (...).” 

Sistema 

13 “Já me informei na direção e com o pessoal do 
sistema (...) é muito caro desenvolver um campo no 
sistema (...) tudo demora um ano ou mais”. 

Sistema 

14 “(...) me informei e das Fundações de todo o Brasil é 
esse problema de falta de integração”. Sistema 

15 “A gente usa planilha porque não confia no sistema”. Sistema e cultura burocrática 

16 “É controle demais, mas já foi pior (...), antes era tudo 
em papel, hoje até que melhorou.” Sistema e cultura burocrática 

17 “Os equipamentos eram um problema, mas com 
esses termos, não tem mais erro. Mas ainda tem as 
questões contábeis.” 

Gerencial e riscos 

18 “Ficou bom com essa resolução que definiu todos os 
documentos que compõe o processo, ninguém pode 
pedir uma coisa a mais que não esteja na norma.” 

Burocrático (positivo) 

19 “Tem período que a gente fica só perdendo tempo 
fazendo relatório fora do sistema, usando ele só pra 
consulta.” 

Sistema 

20 “Somos muito cobrado por transparência, TCU, CGU, 
auditoria interna mesmo da UFRN”. Riscos 

21 “Esses relatórios poderiam ser feitos no sistema pelo 
coordenador, ficaria tudo integrado”. Sistema 

22 “A gente usa os relatórios de viagem pra moralizar, 
porque antes não queriam prestar contas, 
acostumados (...),” 

Burocrático (positivo) 

23 “Esses controles são ao mesmo tempo gerenciais e 
reduzem o risco de falha.” Gerencial e riscos 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
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APÊNDICE C: RECOMENDAÇÕES À RESPEITO DOS MECANISMOS DE 
CONTROLE ENCONTRADOS 

Quadro 14: Mecanismos de controle do subprocesso de planejamento/ contratualização 

Nome do controle Setor(s) 
envolvido(s) Categoria do controle Recomendação 

1 Uso de SIG (SIPAC) para 
consulta, registro e 
tratamento de dados e 
documentos 

Central de 
serviços em 
projetos, Setor de 
instrumento 
jurídico (Proplan) 

Gerencial Aperfeiçoar 
(SIG) 

2 Uso do software TRELLO 
como ferramenta integrada 
para monitoramento do 
trabalho, em termos de 
tempo, capacidade, qualidade 
e requisitos da legislação 

Central de 
serviços em 
projetos, Setor de 
instrumento 
jurídico (Proplan) 

Gerencial Manter 

3 Uso de planilhas eletrônicas 

Central de 
serviços em 
projetos, Setor de 
instrumento 
jurídico (Proplan) 

Burocrático e gerencial 

Aperfeiçoar 
(usar planilha 
compartilhada 
em “nuvem”)  

4 Verificação de requisitos e 
parâmetros para montagem 
da equipe de trabalho e 
percepção de vantagens de 
qualquer natureza (bolsa, 
diária etc.) 

Central de 
serviços em 
projetos 

Burocrático e baseado 
em risco Manter 

5 Ata da plenária do 
Departamento ao qual o 
projeto se vinculará (em 
papel ou documento 
escaneado) 

Departamento 
acadêmico do 
coordenador do 
projeto 

Burocrático (por 
competência 
normativa) 

Aperfeiçoar (via 
processo ou 
documento 
eletrônico) 

6 Aprovação do projeto por 
instância colegiada superior 

Gabinete da 
Reitoria e 
colegiado 
superior 

Burocrático (por 
competência 
normativa) 

Manter 

7 Parecer quanto à 
classificação acadêmica do 
projeto ‘(ensino, pesquisa, 
extensão etc.) 

Pró-reitoria 
específica 

Burocrático (por 
competência 
normativa) 

Manter 

8 Análise da estruturação e 
coerência das metas e 
resultados acadêmicos 
esperados 

Central de 
serviços em 
projetos, 

Gerencial e baseado 
em risco Manter 

9 Análise do plano de aplicação 
dos recursos financeiros 
(orçamento) 

Central de 
serviços em 
projetos, 

Gerencial e baseado 
em risco Manter 
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10 Análise do processo 
administrativo (revisão 
/conferência) check-list 

Setor de 
instrumento 
jurídico (Proplan) 

Burocrático e baseado 
em risco Manter 

11 Verificação de regularidade 
da FUNPEC (certidões) 

Setor de 
instrumento 
jurídico (Proplan) 

Burocrático e baseado 
em risco Manter 

12 Parecer Jurídico Procuradoria 
Jurídica 

Burocrático (por 
competência 
normativa) 

Manter 

13 Registro centralizado de 
documentos de planejamento 
e alteração do contrato (pasta 
física na Proplan) 

Setor de 
instrumento 
jurídico (Proplan) 

Burocrático Eliminar 

 

Quadro 15: Mecanismos de controle do subprocesso de execução do contrato 

Nome do controle Setor(s) 
envolvido(s) Categoria do controle Recomendação 

14 Uso de SIG (Sigfundação) 
para registro e tratamento de 
dados e documentos 

Setor de apoio de 
projetos, setor de 
compras, setor 
financeiro, setor 
de pessoal, setor 
de patrimônio e 
diretoria geral 
(todos FUNPEC) 

Gerencial Aperfeiçoar 
(SIG) 

15 Conferência manual de dados 
e documentos 

Setor de apoio de 
projetos (Funpec) Burocrático Eliminar 

16 Uso de planilhas eletrônicas 

Setor de apoio de 
projetos, setor de 
compras, setor 
financeiro, setor 
de pessoal e 
setor de 
patrimônio 
(Funpec) 

Burocrático e gerencial 

Aperfeiçoar 
(usar planilha 
compartilhada 
em “nuvem”) 

17 Recrutamento e seleção de 
pessoal (vínculo CLT) 

Setor de apoio de 
projetos e setor 
de pessoal 
(Funpec) 

Burocrático, gerencial 
e baseado em risco 

Aperfeiçoar 
(SIG) 

18 Procedimento de 
acompanhamento de bolsas 
e aquisição de serviços de 
pessoa física 

Setor de apoio de 
projetos (Funpec) 

Burocrático, gerencial 
e baseado em risco 

Aperfeiçoar 
(SIG) 

19 Procedimento licitatório ou de 
compra direta de material de 
consumo 

Setor de apoio de 
projetos, setor de 
compras 
(Funpec) 

Burocrático, gerencial 
e baseado em risco 

Aperfeiçoar 
(SIG) 

20 Procedimento licitatório ou de 
compra direta de 
equipamento/material 
permanente  

Setor de apoio de 
projetos, setor de 
compras, setor de 
patrimônio 
(Funpec) 

Burocrático, gerencial 
e baseado em risco 

Aperfeiçoar 
(SIG) 
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21 Procedimento de 
acompanhamento 
administrativo de 
obra/reforma 

Setor de apoio de 
projetos (Funpec) 
e 
Superintendência 
de Infraestrutura 
(UFRN) 

Burocrático, gerencial 
e baseado em risco 

Aperfeiçoar 
(SIG) 

22 Termo de referência para 
subsidiar aquisição de 
equipamentos e materiais 
permanentes 

Setor de apoio de 
projetos e setor 
de patrimônio 
(Funpec) 

Burocrático, gerencial 
e baseado em risco 

Aperfeiçoar 
(SIG) 

23 Termo de transferência 
patrimonial e de entrega de 
equipamentos/materiais 
permanentes ao coordenador 
do contrato 

Setor de 
patrimônio 
(Funpec) 

Burocrático, gerencial 
e baseado em risco Manter 

24 Procedimento para requisição 
de deslocamento (Relatório 
de viagem) 

Setor de apoio de 
projetos (Funpec) 

Gerencial e baseado 
em risco 

Aperfeiçoar 
(SIG) 

25 Procedimento de suprimento 
de fundos (adiantamento de 
pequeno valor) 

Setor de apoio de 
projetos e setor 
financeiro 
(Funpec) 

Burocrático e gerencial Manter 

26 Procedimento de pagamento 
de despesas de qualquer 
natureza 

Setor financeiro 
(Funpec) Burocrático e gerencial Aperfeiçoar 

(SIG) 

27 Registro centralizado de 
documentos do contrato 
(pasta física na Funpec) 

Setor de apoio de 
projetos (Funpec) Burocrático Eliminar 

28 Acompanhamento dos 
tempos de atendimento das 
requisições (rastro temporal 
no sigfundação) 

Setor de apoio de 
projetos (Funpec) Gerencial Aperfeiçoar 

(SIG) 

 

Quadro 16: Mecanismos de controle do subprocesso de alteração do projeto 

Nome do controle Setor(s) 
envolvido(s) Categoria do controle Recomendação 

29 Uso de SIG (sigfundação) 
para registro e tratamento de 
dados e documentos 

Setor de apoio de 
projetos (Funpec) Gerencial Aperfeiçoar 

(SIG) 

30 Controle de prazos pelo 
SIPAC e Sigfundação, com 
aviso automático às partes 
interessadas de que a 
vigência do contrato está 
encerrando 

Setor de apoio de 
projetos (Funpec) 
e Central de 
serviços em 
projetos (Proplan) 

Gerencial Aperfeiçoar 
(SIG) 

31 Uso de planilhas eletrônicas 
Setor de apoio de 
projetos 
(Funpec), Central 
de serviços em 

Burocrático e gerencial 
Aperfeiçoar 
(usar planilha 
compartilhada 
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projetos e Setor 
de Instrumento 
Jurídico (Proplan) 

em “nuvem”) 

32 Uso do software TRELLO 
como ferramenta integrada 
para monitoramento do 
trabalho, em termos de 
tempo, capacidade, qualidade 
e requisitos da legislação 

Central de 
serviços em 
projetos, Setor de 
Instrumento 
Jurídico e Setor 
de Instrumento 
Jurídico (Proplan) 

Gerencial Manter 

33 Procedimento de análise e 
julgamento de pertinência em 
pedido de alteração 
orçamentária 

Central de 
serviços em 
projetos (Proplan) 

Gerencial e baseado 
em risco 

Aperfeiçoar 
(SIG) 

34 Homologação da análise por 
autoridade hierarquicamente 
superior 

Central de 
serviços em 
projetos (Proplan) 

Burocrático (por 
competência 
normativa) 

Manter 

35 Uso de SIG (SIPAC) para 
consulta, registro e 
tratamento de dados e 
documentos 

Central de 
serviços em 
projetos, Setor de 
Instrumento 
Jurídico e Setor 
de Instrumento 
Jurídico (Proplan) 

Gerencial Aperfeiçoar 
(SIG) 

36 Procedimento de análise e 
instrução processual da 
solicitação de aditivo 
contratual 

Central de 
serviços em 
projetos (Proplan) 

Burocrático e baseado 
em risco 

Aperfeiçoar 
(SIG) 

37 Análise do pedido de aditivo 
pela fiscalização 

Setor de 
fiscalização 
(Proplan) 

Baseado em risco Manter 

38 Verificação de regularidade 
da FUNPEC (certidões) 

Setor de 
Instrumento 
Jurídico (Proplan) 

Burocrático e baseado 
em risco Manter 

39 Análise do processo 
administrativo 
(revisão/conferência final) 
check-list 

Setor de 
Instrumento 
Jurídico (Proplan) 

Burocrático e baseado 
em risco Manter 

 

Quadro 17: Mecanismos de controle do subprocesso de prestação de contas 

Nome do controle Setor(s) 
envolvido(s) Categoria Recomendação 

40 Segregação de funções (a 
parte gestora se reporta à 
parte controladora, sem haver 
fusão de atribuições). 

 

Setor de 
prestação de 
contas (Funpec), 
setor de 
fiscalização 
(Proplan) e 
diretoria de 
contabilidade e 
finanças (Proad) 

Burocrático, gerencial 
e baseado em risco Manter 
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41 Semestralidade das 
prestações de contas (sendo 
todo este subprocesso um 
controle concomitante e não 
posterior). 

Setor de 
prestação de 
contas (Funpec), 
setor de 
fiscalização 
(Proplan) e 
diretoria de 
contabilidade e 
finanças (Proad) 

Burocrático, gerencial 
e baseado em risco 

Aperfeiçoar 
(SIG) 

42 Conferência manual de dados 
e documentos 

Setor de 
prestação de 
contas (Funpec), 
setor de 
fiscalização 
(Proplan) e 
diretoria de 
contabilidade e 
finanças (Proad)  

Burocrático Eliminar 

43 Uso de planilhas eletrônicas 

Setor de 
prestação de 
contas (Funpec), 
setor de 
fiscalização 
(Proplan) e 
diretoria de 
contabilidade e 
finanças (Proad) 

Burocrático e gerencial 

Aperfeiçoar 
(usar planilha 
compartilhada 
em “nuvem”) 

44 Uso de SIG (sigfundação) 
para registro e tratamento de 
dados e documentos 

Setor de 
prestação de 
contas (Funpec) 

Gerencial Aperfeiçoar 
(SIG) 

45 Emissão de relatórios de 
prestação de contas por parte 
dos coordenadores (relatório 
de acompanhamento da 
execução das metas do 
projeto e relatório final de 
cumprimento de resultados) 

Setor de 
prestação de 
contas (Funpec) 

Gerencial e baseado 
em risco 

Aperfeiçoar 
(SIG) 

46 Procedimento de devolução 
e/ou ressarcimento de 
recursos à conta bancária do 
projeto e à UFRN, por erro ou 
desvio de finalidade. 

Setor de 
prestação de 
contas (Funpec) 

Burocrático, gerencial 
e baseado em risco Manter 

47 Procedimento de correção de 
erros formais no processo de 
prestação de contas 
(atendimento à diligência 
formal) 

Setor de 
prestação de 
contas (Funpec) 

Burocrático 
Aperfeiçoar 
(tempo de 
resposta) 

48 Contabilização de despesa 
por categorias (rubricas) em 
planilhas excel 

Setor de 
prestação de 
contas (Funpec) 

Burocrático Aperfeiçoar 
(SIG) 

49 Relação de bens adquiridos 
em excel 

Setor de 
prestação de 
contas (Funpec) 

Burocrático Aperfeiçoar 
(SIG) 

50 Uso do software TRELLO 
como ferramenta integrada 
para monitoramento do 

Setor de 
fiscalização 
(Proplan) 

Gerencial Manter 
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trabalho, em termos de 
tempo, capacidade, qualidade 
e requisitos da legislação 

51 Uso de SIGs (Sipac e 
Sigfundação) para consulta 
de dados e documentos. 

Setor de 
fiscalização 
(Proplan) e 
diretoria de 
contabilidade e 
finanças (Proad) 

Gerencial Aperfeiçoar 
(SIG) 

52 Conferência e atesto de 
documentos de comprovação 
de alcance de metas e 
resultados acadêmicos do 
contrato 

Setor de 
fiscalização 
(Proplan) 

Burocrático e baseado 
em risco 

Aperfeiçoar 
(SIG) 

53 Emissão de relatório e 
parecer da fiscalização 
(consolidando os achados e 
emitindo opinião à autoridade 
superior em processo 
administrativo) 

Setor de 
fiscalização 
(Proplan) 

Burocrático e baseado 
em risco 

Aperfeiçoar 
(SIG) 

54 Homologação do relatório e 
do parecer da fiscalização por 
autoridade hierarquicamente 
superior 

Proplan e 
Gabinete da 
Reitoria 

Burocrático (por 
competência 
normativa) 

Manter 

55 Procedimento de informe e 
notificação de prestações de 
contas em atraso. 

Setor de 
prestação de 
contas (Funpec), 
setor de 
fiscalização 
(Proplan) e 
Diretoria de 
contabilidade e 
finanças (Proad) 

Gerencial e baseado 
em risco 

Aperfeiçoar 
(SIG) 

56 Conferência e atesto de 
documentos de comprovação 
da despesa pública (8 
procedimentos distintos, por 
espécie de despesa, porém 
nessa mesma classe de 
controle por único órgão). 

Diretoria de 
contabilidade e 
finanças (Proad) 

Burocrático, gerencial 
e baseado em risco 

Aperfeiçoar 
(SIG) 

57 Controle específico de prazos 
de tramitação da prestação 
de contas (planilha excel) 

Diretoria de 
contabilidade e 
finanças (Proad) 

Burocrático e gerencial Aperfeiçoar 
(SIG) 

58 Emissão de diligência à 
Fundação para correção de 
erro, insuficiência no 
processo administrativo, ou 
ressarcimento à conta do 
projeto ou à UFRN. 

Diretoria de 
contabilidade e 
finanças (Proad) 

Burocrático e baseado 
em risco 

Aperfeiçoar 
(tempo de 
resposta) 

59 Emissão de relatório e 
parecer financeiro 
(consolidando os achados e 
emitindo opinião à autoridade 
superior em processo 

Diretoria de 
contabilidade e 
finanças (Proad) 

Burocrático e baseado 
em risco 

Aperfeiçoar 
(SIG) 
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administrativo) 

60 Homologação do relatório e 
do parecer financeiro por 
autoridade hierarquicamente 
superior 

Proad e Gabinete 
da Reitoria 

Burocrático (por 
competência 
normativa) 

Manter 

61 Cronograma de repasse de 
recursos financeiros à 
FUNPEC condicionado à 
prestação de contas 

Diretoria de 
contabilidade e 
finanças (Proad) 

Gerencial e Baseado 
em risco Aperfeiçoar 

62 Procedimento de controle das 
remunerações à UFRN (em 
forma de fundos R$ e em 
forma de equipamento) 

Diretoria de 
contabilidade e 
finanças (Proad) 

Baseado em risco Aperfeiçoar 
(SIG) 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 


