
 

 

 

 

 

 

 

 
 

AUDITORIA INTERNA EM 2022 

O Plano Anual de Auditoria Interna (Paint) contempla o planejamento das ações da unidade no âmbito da Universidade 
Federal do Oeste do Pará – Ufopa, no exercício de 2022. 

O objetivo do Paint é contribuir com a Administração na busca por 
resultados satisfatórios quanto à: eficiência, eficácia, economicidade, 
legalidade e legitimidade dos atos e fatos da gestão. Os resultados das 
atividades de auditoria serão levados ao conhecimento dos 
responsáveis pelas áreas envolvidas, para conhecimento e adoção de 
providências. 

A relação dos trabalhos a serem realizados pela unidade contemplam: 
os trabalhos a serem realizados em função de obrigação normativa; 
por solicitação da Alta Administração; por solicitação de órgãos de Controle Interno ou Externo; a serem realizados 
por outros motivos que não a avaliação de riscos; e claro, os trabalhos selecionados com base na avaliação de riscos. 
Ressalta-se que durante a execução do Paint podem surgir demandas extraordinárias. 

AÇÕES PREVISTAS: 

As ações do Paint previstas para o exercício 2022, bem como a versão completa do documento, aprovado 
pelo Consad por meio da resolução nº 15, de 06/12/2021, está disponível na página da internet da unidade: 

http://www.ufopa.edu.br/media/file/site/ufopa/documentos/2022/4f4108063f554db8ac56d2a87d1a5fc6.pdf  

Relação dos trabalhos selecionados para o exercício de 2022: 

 

Ação 1 – Avaliação da implementação do 
processo eletrônico 

Objetivo: verificar e consignar nos autos acerca da 
utilização de processos em meio eletrônico e do 
módulo de pesquisa pública 

Ação 2 – Avaliação do cumprimento da jornada 
de trabalho de técnico-administrativo 

O escopo do trabalho é avaliar se os controles 
implementados pela Ufopa são eficazes. 

 

 

Ação 3 – Avaliação da acessibilidade na Ufopa 

O objetivo é avaliar o atendimento aos requisitos de 
acessibilidade na Ufopa.  

Ação 4 – Avaliação da elaboração do PGO da 
Ufopa 

O objetivo é avaliar a conformidade da execução 
orçamentária e financeira da Ufopa com a 
respectiva legislação. 

Ação 5 – Avaliação da transparência no 
relacionamento com Fundação de Apoio 

O objetivo é verificar os requisitos de transparência 
entre a Ufopa e as fundações de apoio.

 
Julgados, normativos e informações “O referido material foi idealizado de forma a socializar, 

entre setores estratégicos desta IFES, notícias, artigos, 
atos, eventos e informações relativas à Auditoria Interna no 

âmbito da Ufopa”. 


