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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA
PROCESSO Nº 23282.006810/2021-99

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO Nº 2021.4
Ação nº 03 - PAINT 2021
EXERCÍCIO: 2021
QUAL FOI O TRABALHO REALIZADO?
Avaliação dos controles internos da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação.
POR QUE ESSE TRABALHO FOI REALIZADO?
O trabalho foi realizado em obediência ao Plano Anual de Auditoria de 2021, Ação ID n° 03/2021.
QUAIS AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELA AUDIN?
Constatou-se que os controles internos da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação são parcialmente
adequados, com ressalva as incoerências constatadas e apresentadas no relatório.

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS
AUDIN - Auditoria Interna
CONSUNI - Conselho Universitário
MEC - Ministério da Educação
NBC TI 01 - Normas Brasileiras de Contabilidade – Da Auditoria Interna
PAINT - Plano Anual de Auditoria Interna
TCU - Tribunal de Contas da União
UNILAB - Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
UAIG - Unidade de Auditoria Interna Governamental
PROPPG - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação
CPG - Coordenação de Pós-Graduação
CPQ - Coordenação de Pesquisa
CIT - Coordenação de Inovação Tecnológica
NIT - Núcleo de Inovação Tecnológica
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INTRODUÇÃO

Versa este relatório sobre a auditoria de avaliação que possui como obje vo examinar a adequação
dos registros internos, veriﬁcar os controles internos, assim como o cumprimento das normas internas
e da legislação per nente, acerca das a vidades desenvolvidas na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pósgraduação (PROPPG), conforme previsão no Plano Anual de Auditoria de 2021.
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação encontra-se dividida em três coordenações:
Coordenação de Pós-Graduação (CPG);
Coordenação de Inovação Tecnológica (CIT); e
Coordenação de Pesquisa (CPQ).
A PROPPG é a instância responsável pelo planejamento, coordenação e acompanhamento da
pesquisa, do ensino nos cursos de pós-graduação (lato e stricto sensu) e do Núcleo de Inovação
Tecnológica.
A presente a vidade de auditoria teve como foco principal examinar e comprovar a legalidade e
legi midade dos fatos e atos administra vos e analisar o controle interno.
O obje vo geral deste trabalho de auditoria foi examinar a adequação dos registros internos, veriﬁcar
os riscos inerentes à a vidade e aos controles internos, analisar o cumprimento das normas internas e
da legislação per nente, constatar a ocorrência de impropriedades nas ro nas per nentes à área,
visando corrigi-las e evitar reincidência.
Destaca-se que nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames.

2.

RESULTADO DOS EXAMES

2.1.
CONSTATAÇÃO 01: Fluxos e manuais desatualizados ou inexistentes no âmbito da Próreitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.
As boas prá cas administra vas es mulam a elaboração de manuais, para orientar as a vidades
diárias, e ﬂuxos, para guiarem os passos a serem executados, evitando assim, retrabalhos e ausência
de etapas prejudicando o processo.
Conforme preconiza a Cons tuição Federal de 1988, em seu ar go 37, a administração pública
obedecerá ao princípio da publicidade.
No site da Pós-Graduação (acesso em junho/2021)
h p://proppg.unilab.edu.br/index.php/pos-graduacao/
não foram encontrados manuais norma zando seus processos. De acordo com a Coordenação de PósGraduação, alguns ﬂuxos de “solicitações” constam na base de conhecimento do SEI e outros estão em
fase de elaboração.
Ademais, em consulta ao site da PROPPG, aos tópicos referentes à Inovação Tecnológica, que se
localizam no canto esquerdo, veriﬁca-se que o link (acesso em junho/2021)
h p://proppg.unilab.edu.br/index.php/sem-categoria/inovacao-tecnologica/ não apresenta nenhuma
informação sobre o tema. No entanto, o link alterna vo, presente na parte superior,
h p://nit.unilab.edu.br/ direciona a página do NIT.
Na página, encontrou-se diversas informações úteis e conforme, também, apresentado pela próreitoria, modelo de pedidos de patentes, entre outros, porém não se veriﬁcou manuais e ﬂuxos dos
procedimentos adotados na Coordenação de Inovação Tecnológica (CIT).
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MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA

No âmbito da pesquisa, foi construído pela Coordenação de Pesquisa (CPq) o Painel de Processos da
CPq com todos os processos da unidade e pode ser consultado de forma pública através do site da
Proppg, seguindo os caminho: Pesquisa > Painel de processos da CPq- Painel de Processos da CPQ –
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (proppg.unilab.edu.br). Informa-se que este painel foi
pensado para facilitar a comunidade acadêmica com relação aos principais ﬂuxos processuais.
Como se pode notar, por meio do painel, a comunidade acadêmica poderá acessar todos os
procedimentos da Coordenação de Pesquisa, a par r do portal da PROPPG.
Com relação a Pós-Graduação, a atual gestão da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, desde que
assumiu em abril de 2020, por meio da Coordenação de Pós-Graduação, vem realizando reuniões
setoriais com as Coordenações dos cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu, com as
direções dos ins tutos e com as secretarias destas úl mas unidades, ﬁm de pontuar necessidades
destes programas e dar melhores encaminhamentos. Uma das principais demandas apontadas pelas
coordenações é a necessidade de atualização dos manuais e criação de novos, apontado os ﬂuxos
processuais das solicitações da comunidade acadêmica. Nesse sen do, a ﬁm de que os documentos
possam suprir de forma adequada as demandas dos programas de pós-graduação. A PROPPG está na
fase de escuta das demandas. Es ma-se que, nos próximos quatro meses, novos manuais, adaptação
dos existentes, criação de oﬁcinas acerca dos melhoramentos dos ﬂuxos processuais serão criados.
No âmbito da Coordenação de Inovação Tecnológica (CIT), algumas providências serão tomadas. Será
feito, inicialmente, o acréscimo das informações per nentes à Inovação no sí o eletrônico da PROPPG,
na seguinte página:
h p://proppg.unilab.edu.br/index.php/sem-categoria/inovacao-tecnologica/, acerca da conﬁguração
da equipe da CIT, da Divisão de Empreendedorismo e Incubação de Empresas (DEI) e, também, da
composição atual do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), assim como uma breve explicação sobre as
competências desses órgãos internos da PROPPG responsáveis pela Inovação no âmbito da UNILAB.
Será man do o redirecionamento para o website do NIT, porém, o link será inserido também na
página aqui citada.
A PROPPG passou por uma recente reestruturação de seu organograma (por meio da Portaria Reitoria
nº 478, de 19 de novembro de 2020), com a criação da CIT e da DEI, passando assim por processos de
reorganização de atribuições internas. Nesse sen do, a CIT está trabalhando para realizar a atualização
da página oﬁcial do Núcleo de Inovação
Tecnológica (NIT) de modo que o website corresponda à nova conﬁguração da PROPPG. Desse modo,
serão acrescentados manuais e ﬂuxos dos procedimentos adotados pela coordenação, a ﬁm de
apresentar com transparência todas as informações relevantes à comunidade interna e externa.
2.1.2.

ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA

Nota-se que a pró-reitoria encontra-se em fase de reestruturação, desta forma se observa a
necessidade de atualização e criação de ﬂuxos e manuais. Ademais, tal constatação vai ao encontro do
que foi informado pela pró-reitoria:
“Uma das principais demandas apontadas pelas coordenações é a necessidade de atualização dos
manuais e criação de novos, apontado os ﬂuxos processuais das solicitações da comunidade
acadêmica.”
Ra ﬁca-se que a presença de manuais e ﬂuxos, além de consubstanciar o princípio da publicidade,
auxilia a comunidade acadêmica no entendimento acerca do funcionamento do setor, contribuindo
assim, para solicitações mais asser vas e tempes vas.
2.1.3.

RECOMENDAÇÃO
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Elaborar e/ou atualizar ﬂuxos e manuais per nentes às a vidades da Pró-Reitoria de Pesquisa e PósGraduação e divulgar para comunidade acadêmica, ressalvados os casos sigilosos previstos na
legislação.
2.2.
CONSTATAÇÃO 02: Inexistência de Polí ca de Propriedade Intelectual norma zada no
âmbito da Unilab.
A Coordenação de Inovação Tecnológica (CIT) informou que tem, atualmente, uma proposta de minuta
de resolução pronta acerca da Polí ca de Propriedade Intelectual (PI) da Unilab, dispondo sobre a
deﬁnição, geração e gestão de direitos rela vos à PI, delegando competências e dando outras
providências. Ademais, acrescentou que:
“Será criado em junho de 2021 um Grupo de Trabalho com o obje vo de elaborar e ins tuir a Polí ca
de Inovação, — o processo SEI já foi criado na unidade PROPPG: 23282.007062/2021-61 — a vidades
que preveem a norma zação da propriedade intelectual da Universidade.
Visando atender às necessidades ins tucionais eﬁcientemente, será estabelecido um debate
transversal com a contribuição de diversos setores da Unilab.”
2.2.1.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação iniciou em 25 de maio de 2021 processo via SEI nº
23282.007062/2021-61, a ﬁm de solicitar a ins tuição do Grupo de Trabalho (GT) com ﬁns de elaborar
a Polí ca de Inovação da Unilab, na qual o estabelecimento da Polí ca de Propriedade Intelectual
estará inserida. A solicitação de criação do GT foi atendida por meio da Portaria nº 192/2021, de 16 de
junho de 2021 (publicada dia 18). A PROPPG informa que atualmente já existe uma proposta de
Minuta de Resolução referente à Propriedade Intelectual elaborada pela Coordenação de Inovação
Tecnológica (CIT), a qual será discu da e ajustada pelo referido GT. A seguir, apresentamos um
ﬂuxograma que faz parte do planejamento da PROPPG para o ano de 2021, que consta os principais
produtos que poderão ser gerados no resultado do GT Diretrizes da Polí ca de Inovação da UNILAB:
Imagem - Fluxograma de Planejamento da PROPPG para inovação tecnológica
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A es ma va é de que o GT apresente algumas Resoluções que representam a Polí ca de Inovação da
UNILAB. Em seguida, os documentos passarão para apreciação da Câmara de Pesquisa e PósGraduação (CPPG) e, se aprovados, tramitarão para os órgãos de deliberação superior da
Universidade.
2.2.2.

ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA

Conforme pode-se observar, a Pró-reitoria não possui a Polí ca de Propriedade Intelectual
norma zada no âmbito da Unilab.
Consoante preconiza a Resolução Ad Referendum CONSEPE Nº 16/2020:
“Art. 3º O Núcleo de Inovação Tecnológica - NIT é órgão vinculado a Pró-Reitoria de Pesquisa e
Pós-Graduação, e tem por ﬁnalidade:
I - apoiar e zelar pela manutenção da polí ca ins tucional de es mulo à proteção das
criações, licenciamento, inovação e outras formas de transferência de tecnologia;
(...)
VII - informar ao Ministério da Ciência e Tecnologia, na forma do art. 17 da Lei nº
10.973/2004 e do art. 18 do Decreto nº 5.563/2005:
a) a polí ca de propriedade intelectual da Unilab;
(...)
XVIII - apoiar a implementação da polí ca de propriedade intelectual da Unilab;
XIX - es mular a ação conjunta da Unilab com en dades públicas e privadas na área de
formação tecnológica de recursos humanos, nas suas diversas modalidades;”

Destaca-se da Resolução Ad Referendum CONSEPE Nº 17/2020:
“Art. 2º São obje vos do NIT:
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(...)
d) Colaborar no estabelecimento de polí cas ins tucionais de propriedade intelectual;
e) Es mular e apoiar a cons tuição de alianças estratégicas e o desenvolvimento de projetos de
cooperação envolvendo empresas nacionais e internacionais, a Unilab e as organizações de
direito privado sem ﬁns lucra vos voltadas para a vidades de pesquisa e desenvolvimento, que
obje vem a geração de produtos e processos inovadores;
f) Apoiar o estabelecimento de polí cas ins tucionais de es mulo à proteção das criações,
licenciamento, inovação e outras transferências de tecnologia.”

2.2.3.

RECOMENDAÇÃO

Norma zar a Polí ca de Propriedade Intelectual no âmbito da UNILAB.
2.3.
NIT.

CONSTATAÇÃO 03: Deﬁciência na divulgação e difusão do conhecimento gerado pelo

De acordo com o que foi informado pelo setor: “O Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) possui
Instagram (@pesq.inova.unilab) e website ins tucional próprio (h p://nit.unilab.edu.br/), de modo a
divulgar e compar lhar o conhecimento gerado pelo Núcleo com a comunidade interna e externa à
Unilab.”
Veriﬁca-se que, acertadamente, a CIT promoveu cursos acerca da temá ca como: Curso “Inovação na
Universidade”, de 15 de junho de 2020 a 15 de julho de 2020 e o Curso “Propriedade Intelectual”, de
15 de setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020”, contribuindo para divulgação de suas a vidades.
No entanto, não se observou a realização de seminários, oﬁcinas e encontros setoriais com a
comunidade externa, como recomenda a Resolução Ad Referendum CONSEPE Nº 17/2020.
Ademais, a Coordenação informou que:
“A equipe da CIT planeja realizar melhorias no website ins tucional, pois as informações do NIT
deverão constar no sí o eletrônico oﬁcial da CIT que será, nesse sen do, reestruturado. Será
expandida a área de deﬁnições e esclarecimentos sobre propriedade intelectual, que atualmente já
explica o que são marcas e patentes, sendo interessante incluir os tópicos “registro de so ware” e
“transferência de tecnologia”. A indicação da legislação per nente será em breve atualizada, incluindo
a Polí ca de Inovação da Unilab.”
2.3.1.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA

O Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) possui Instagram (@pesq.inova.unilab) e website ins tucional
próprio (h p://nit.unilab.edu.br/), o qual será reestruturado, de modo que as informações do NIT
estejam inseridas no sí o eletrônico oﬁcial da CIT (com o novo organograma da PROPPG, o NIT é um
órgão colegiado subordinado à CIT e vinculado administra vamente à PROPPG). É importante ressaltar
que o NIT promoveu os seguintes cursos em 2020: Curso “Inovação na Universidade”, de 15 de junho
de 2020 a 15 de julho de 2020 e o Curso “Propriedade Intelectual”, de 15 de setembro de 2020 a 15 de
outubro de 2020”. A CIT frisa que tem como obje vo providenciar a realização de seminários, oﬁcinas
e encontros setoriais com a comunidade externa, visando seguir as recomendações da Resolução Ad
Referendum CONSEPE N° 17/2020, tornando a divulgação e difusão do conhecimento acerca da
Inovação mais eﬁciente e efe va. No plano de Gestão da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação,
que está em fase de construção, para o quadriênio 2021-2025 (primeira gestão eleita da UNILAB), há o
planejamento da construção do Centro de Inovações Tecnológicas e Negócios, um espaço de
coworking que possibilitará para a comunidade acadêmica o desenvolvimento de cursos, formações,
capacitações, mostras, seminários e a vidades extras com foco na inovação e no empreendedorismo.
A curto prazo, informa-se que a CIT está em trata vas com órgãos como o SEBRAE, FIEC, Ninna Hub,
UFCA e UFC para a vidades similares. Comunica-se ainda que, desde dezembro de 2020, a Pró-Reitoria
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de Pesquisa e Pós-Graduação está representando a UNILAB, cons tuindo ações assento no Conselho
Temá co de Inovação Tecnológica da Fiec (COINTEC) e um dos obje vos deste conselho é a realização
de a vidades de divulgação com o mercado produ vo.
2.3.2.

ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA

Nota-se que apesar do início dos trabalhos de divulgação e difusão do conhecimento gerado pelo NIT,
ainda existem deﬁciências que precisam ser ajustadas e superadas.
Destaca-se que a unidade auditada informou que:
“No plano de Gestão da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, que está em fase de construção,
para o quadriênio 2021-2025 (primeira gestão eleita da UNILAB), há o planejamento da construção do
Centro de Inovações Tecnológicas e Negócios, um espaço de coworking que possibilitará para a
comunidade acadêmica o desenvolvimento de cursos, formações, capacitações, mostras, seminários e
a vidades extras com foco na inovação e no empreendedorismo.”
Desta forma, espera-se que sejam tomadas medidas para atender o que determina a Resolução Ad
Referendum CONSEPE Nº 17/2020 em seu ar go segundo:
“Art. 2º São obje vos do NIT:
c) Promover eventos de difusão do conhecimento fruto das invenções, em colaboração
com unidades universitárias e setores da comunidade externa, por meio da realização de
seminários, oﬁcinas e encontros setoriais;”

2.3.3.

RECOMENDAÇÃO

Promover atualização do site e difusão do conhecimento gerado pelo Núcleo de Inovação Tecnológica,
por meio da realização de seminários, oﬁcinas e encontros setoriais.
2.4.
CONSTATAÇÃO 04: Relatório de a vidades do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) não
está sendo subme do à PROPPG.
Consoante a Resolução Ad Referendum CONSEPE Nº 16/2020, compete ao Coordenador Geral do NIT
submeter, anualmente, o relatório de a vidades do NIT à PROPPG.

2.4.1.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA

A Coordenação de Inovação Tecnológica (CIT) informa que o atraso na submissão do relatório de
a vidades do NIT à PROPPG referente às ações realizadas em 2020 ocorreu devido à reestruturação do
organograma da PROPPG, com a criação da CIT e da Divisão de Empreendedorismo e Incubação de
Empresas (DEI), por meio da Portaria Reitoria nº 478, de 19 de novembro de 2020, e a consequente
reorganização de atribuições internas, assim como pelo esforços focalizados da CIT em providenciar o
início do processo de elaboração da Polí ca de Inovação da Unilab, que incluirá a Polí ca de
Propriedade Intelectual.
Dessa forma, a CIT contribuiu com o Relatório de Gestão da PROPPG de 2020 no início de janeiro de
2021, informando as a vidades realizadas pela unidade ao longo de 2020,
incluindo o NIT. No entanto, de modo a seguir a recomendação da Resolução Ad Referendum CONSEPE
Nº 16/2020, a qual dispõe sobre a competência do Coordenador
Geral do NIT submeter, anualmente, o relatório de a vidades do núcleo à PROPPG, a CIT informa que
já existe um relatório parcial das a vidades do NIT em elaboração e que planeja ﬁnalizá-lo para, após,
submetê-lo à Pró-Reitoria.
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ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA

Observa- se que a Coordenação de Inovação Tecnológica (CIT), representada pelo Coordenador Geral
não submete, anualmente, o relatório de a vidades do NIT à PROPPG, conforme solicita a legislação.
Destaca-se com ﬁto na Resolução Ad Referendum CONSEPE Nº 16/2020 que:
“Art. 5º Ao Coordenador Geral do NIT compete:
(...)
V – submeter, anualmente, o relatório de a vidades do NIT à PROPPG;”

2.4.3.

RECOMENDAÇÃO

Submeter, anualmente, o relatório de a vidades do NIT à PROPPG e divulgar à comunidade
acadêmica, ressalvados os casos sigilosos previstos na legislação.
2.5.
CONSTATAÇÃO 05: Deﬁciência na a vidade de incen var a pesquisa e propor,
implementar e promover convênios e programas de cooperação com outras ins tuições visando
desenvolver a pesquisa e a inovação tecnológica.
Segundo a Coordenação de Pesquisa, estão sendo desenvolvidos muitos produtos pelo setor, como
por exemplo:
“Oferta de 01 edital de Cadastro de Pesquisas em Fluxo Con nuo: PROPPG 02/2020 CAPP;
Cadastro de 17 projetos de pesquisa no Edital de Fluxo Con nuo 02/2020;
Acompanhamento de 112 projetos de pesquisa em ﬂuxo con nuo, sendo que 51 foram
ﬁnalizados em 2020, encontrando-se ainda 61 vigentes;
Acompanhamento de 43 alunos voluntários cadastrados em projetos de ﬂuxo con nuo, sendo
que 24 foram ﬁnalizados em 2020, encontrando-se 19 ainda vigentes;
Oferta de 06 editais de cotas de bolsa referentes ao programa de iniciação cien ﬁca e
tecnológica (PIBIC/UNILAB), sendo eles: PROPPG 01/2020 PIBIC FAPESB; PROPPG 03/2020 BICT
FUNCAP; PROPPG 04/2020 PIBIC/UNILAB, PIBIC/CNPq (IC, Af e ICJ); PROPPG 05/2020 PIBITI
CNPq; PROPPG 06/2020 PIBIC/CNPq (ICJ - cotas remanescentes); GProPEE/Aneel (Cotas de bolsa
IEDS);
Acompanhamento de 314 de projetos de pesquisa relacionados ao PIBIC, sendo que destes, 159
iniciados ainda esse ano;
Acompanhamento de 426 projetos de pesquisa em execução ao longo de 2020; “
No entanto, o Estatuto da UNILAB tem como obje vo incen var a pesquisa, visando ao
desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da inovação, da criação e da difusão da cultura,
contribuindo para que o conhecimento produzido no contexto da integração acadêmica entre as
ins tuições da CPLP seja capaz de se transformar em polí cas públicas de superação das
desigualdades, além de propor, implementar e promover convênios e programas de cooperação com
empresas públicas, privadas e de economia mista, bem como com coopera vas e associações
empresariais, visando a desenvolver a pesquisa e a inovação tecnológica. Destarte, notou-se
deﬁciência na execução desses aspectos estatutários.

2.5.1.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA
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Desde abril de 2020, quando a nova gestão da PROPPG assumiu, ins tucionalmente, a Unilab selou
diversos convênios e parcerias, além de trata vas com outras ins tuições, a saber:
-Processo nº 23282.002011/2021-43- Termo de Acordo de Cooperação Técnico (documento 0252237)
com o Ins tuto de Bolsas de Moçambique (IBE). Neste Termo de Cooperação, a PROPPG par cipou
a vamente de reuniões com a PROINTER, PROEX e PROGRAD, a ﬁm de que a parceria fosse ﬁrmada.
No acordo, há a possibilidade de 22 bolsas de pós-graduação anuais para estudantes de Moçambique.
Esse processo poderá fortalecer ações relacionadas à inovação tecnológica dos programas de pósgraduação. Matéria completa: Acordo de cooperação com Moçambique prevê até 180 bolsas anuais
(unilab.edu.br)
- PLANO DE AÇÃO UNILAB (documento 0295315) -Universidade Oua/ IFE/ Nigéria- desde março de
2021, a PROPPG, juntamente com a PROINTER, PROEX, PROGRAD e Cheﬁa de Gabinete da Reitoria,
estão realizando ar culações para a realização de ações de pesquisa, inovação e pós-graduação com a
Universidade Uua da Nigéria. Estágio atual do processo: A Universidade já recebeu os planos de ação
das pró-reitorias e dará um retorno com a proposta de Minuta de resolução para apreciação.
-PLANO DE AÇÃO UNILAB (documento 0295316)-Universidade Colinas de Boé da
Guiné-Bissau- desde fevereiro de 2021, a PROPPG, juntamente com a PROINTER, PROEX, PROGRAD e
Cheﬁa de Gabinete da Reitoria, estão realizando ar culações para a realização de ações de pesquisa,
inovação e pós-graduação na universidade Colinas de Boé da Guiné-Bissau. Estágio atual do processo:
A Universidade já recebeu os planos de ação das pró-reitorias e dará um retorno com a proposta de
Minuta de Resolução para apreciação.
Processo N. 23282.002979/2021-70 - A PROPPG par cipou das trata vas e coordenou um dos projetos
que ﬁrmou o Termo de Acordo de Cooperação com a FUNCAP para receber 04 bolsas de Mestrado e
02 Bolsas de Pós-Doutorado. No plano de trabalho, há diversas ações relacionadas à Pesquisa,
inovação tecnológica e inovação. O projeto foi coordenado pelo Pró-Reitor de Pesquisa e PósGraduação, em ar culação com a Pró-reitoria da UECE (na época). Nos autos deste processo, constam
os acordos de cooperação e os documentos rela vos à assinatura do convênio Funcap.
Processo N. 23282.004829/2021-09- A PROPPG está par cipando das trata vas para par cipação do
Edital 04/2021 da Capes. O obje vo do Edital é apoiar projetos oriundos dos Programas de PósGraduação (PPGs) stricto sensu, pertencentes aos estados da região Semiárida e vinculados às IES dos
estados elencados no item 3.2 (do Edital), com foco na formação de recursos humanos altamente
qualiﬁcados e o fomento de pesquisas voltadas ao desenvolvimento social, econômico e tecnológico
da região Semiárida brasileira.
Como se pode notar, em 04 meses, a PROPPG, em comum ar culação entre as suas coordenações,
par cipou a vamente de a vidades para promoção de acordos, convênios e parcerias com órgãos
nacionais e internacionais. Obviamente, alguns desses acordos estão em processo de trata vas,
reuniões e discussão de contrapar das.
2.5.2.

ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA

A Unidade de Auditoria Interna Governamental reconhece o empenho da pró-reitoria em atender as
determinações estatutárias, no entanto além das medidas que já estão sendo iniciadas é necessário a
concre zação dos acordos. Ademias, o obje vo de incen var a pesquisa, visando ao desenvolvimento
da ciência, da tecnologia, da inovação, da criação e da difusão da cultura deve ser algo buscado
constantemente pela universidade.
Acerca do assunto, destaca-se as seguintes orientações sobre a temá ca: Resolução Complementar
CONSUNI Nº 3/2020 – Estatuto da UNILAB
“Art. 2° A Unilab tem como obje vos:
(...)
VIII - incen var a pesquisa, visando ao desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da inovação,
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da criação e da difusão da cultura, contribuindo para que o conhecimento produzido no
contexto da integração acadêmica entre as ins tuições da CPLP seja capaz de se transformar em
polí cas públicas de superação das desigualdades;
(...)
X - propor, implementar e promover convênios e programas de cooperação com empresas
públicas, privadas e de economia mista, bem como com coopera vas e associações
empresariais, visando a desenvolver a pesquisa e a inovação tecnológica;
Art. 10. A Unilab elege como princípios de atuação:
IX - democra zação da gestão - em nível ins tucional - do ensino, da pesquisa e da extensão, em
permanente diálogo com a sociedade;”

2.5.3.

RECOMENDAÇÃO

Aprimorar os controles internos e regular o incen vo a pesquisa, além de implementar e promover
convênios e programas de cooperação com outras ins tuições visando desenvolver a inovação
tecnológica, de acordo com o estabelecido no Resolução Complementar CONSUNI Nº 3/2020 –
Estatuto da UNILAB.
2.6.
CONSTATAÇÃO 06: Constatou-se que não há, por parte da UNILAB, norma vo ou
controle referente à prestação de contas de projetos junto à comunidade acadêmica e ao órgão
ﬁnanciador.
Ao ser ques onada sobre os critérios estabelecidos para prestação de contas junto ao órgão
ﬁnanciador do projeto a unidade auditada informou que:
“Conforme norma zação de cada agência de fomento, a CPQ encaminha relatórios anuais de
prestação de contas aos respec vos órgãos de fomento que ﬁnanciam o Programa Ins tucional de
Iniciação Cien ﬁca e Tecnológica.
Salienta-se que a prestação de contas de projetos de pesquisas contemplados com ﬁnanciamento
oriundos de editais externos são de inteira responsabilidade do pesquisador responsável pela
pesquisa.”
Ademais, ao acessar o site da PROPPG (h p://proppg.unilab.edu.br/), aba rela va à PESQUISA,
veriﬁcou-se diversos tópicos per nentes ao assunto, como: editais, grupos de pesquisa e painel de
indicadores, porém não se veriﬁcou nenhum item especíﬁco acerca de prestações de contas à
comunidade acadêmica.
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Acesso em: Junho/2021
2.6.1.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA

A Resolução n° 36, de 30 de dezembro de 2014, que estabelece critérios para a concessão de bolsas no
âmbito do Programa de Iniciação Cien ﬁca da UNILAB, assim como a Resolução Consepe nº 38, de 16
de setembro de 2020, que reedita, com alterações, a Resolução nº 13/2011/CONSUP, que estabelece
as normas do Programa Ins tucional de Bolsas de Iniciação Cien ﬁca (PIBIC) e Tecnológica (PIBITI) da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), deﬁnem, em âmbito
ins tucional, os procedimentos e critérios para a prestação de contas de projetos de pesquisa
contemplados com Bolsas do Programa de Iniciação Cien ﬁca e Tecnológica junto à comunidade
acadêmica e ao órgão ﬁnanciador.
Ademais, salienta-se que a Resolução nº 20/2019/CONSUNI, de 23 de abril de 2019, reedita, com
alterações, a Resolução no 15/2015, de 1º de setembro de 2015, que dispõe sobre a(s) parceria(s) da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro- Brasileira – Unilab e a(s) sua(s)
fundação(ões) de apoio, bem como a Resolução nº 21/2019/CONSUNI, de 23 de abril de 2019, que
dispõe sobre critérios, controle, acompanhamento e condições para concessão de bolsas de ensino, de
pesquisa, de extensão e de es mulo à inovação a servidores docentes e servidores técnicoadministra vos vinculados a projetos ins tucionais pelas Fundações de Apoio e dá outras
providências, disciplinam, em âmbito ins tucional, os procedimentos e critérios para a prestação de
contas de projetos ins tucionais executados por meio de parceria com Fundações de Apoio.
Em adicional, é necessário frisar que todas as exigências das agências de fomento são publicadas a
nível de edital de pesquisa e são cobradas no decorrer da execução dos projetos. Ao ﬁnal da execução
de todos os projetos, é comum a todas as agências de fomento que os trabalhos executados e
ﬁnanciados sejam apresentados no Encontro de Iniciação Cien ﬁca da Unilab, o que vem sendo
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acompanhado pela coordenação todos os anos. Além disso, os editais estabelecem a obrigatoriedade
dos bolsistas e alunos voluntários entregarem frequências mensais de acompanhamento, relatórios
parciais e ﬁnais das a vidades.
2.6.2.

ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA

A Unidade de Auditoria Interna Governamental observa os norma vos elaborados pela ins tuição
acerca do tema. No entanto, é necessário a implantação de um sistema a vo e inteligível de
transparência na prestação de contas de projetos junto à comunidade acadêmica.
Ademais, destaca-se do Acórdão n° 1178/2018 – TCU – Plenário:
“9.3. determinar ao Ministério da Educação que oriente as IFES e IF a observarem a legislação
rela va à transparência na Administração Pública no que diz respeito a seus relacionamentos
com fundações de apoio, com explicitação a essas ins tuições federais da necessidade de adotar
as seguintes medidas:
9.3.1. implantar registro centralizado de projetos de ampla publicidade, assim entendido como
um único sistema informa zado, de acesso público na internet, que permita acompanhamento
concomitante da tramitação interna e da execução sico-ﬁnanceira de cada projeto e que
contemple todos os projetos, independentemente da ﬁnalidade, geridos por quaisquer
fundações que apoiem a IFES ou IF, com divulgação de informações sobre os projetos;
9.3.2. adotar, na divulgação das informações, em especial daquelas referentes ao registro
centralizado de projetos e aos agentes que deles par cipem, os seguintes parâmetros:
9.3.2.1. disponibilização na forma de relação, lista ou planilha que contemplem todos os
projetos/agentes, de todas as fundações, para atender aos princípios da completude, da
interoperabilidade e da granularidade;
9.3.2.2. possibilidade de ﬁltrar, inclusive mediante pesquisa textual, de ordenar e de totalizar a
relação de projetos e agentes por parâmetros;
9.3.2.3. possibilidade de gravação de relatórios a par r de lista ou relação, em diversos formatos
eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, de modo a facilitar a análise das informações;
9.3.2.4. atualização tempes va das informações disponíveis em seus sí os eletrônicos na
internet.
9.3.3. divulgar em seus sí os eletrônicos na internet no que diz respeito a seus relacionamentos
com fundações de apoio:
9.3.3.1. informações ins tucionais e organizacionais que explicitem regras e condições do
relacionamento com suas fundações de apoio;
9.3.3.2. seleções para concessão de bolsas, abrangidos seus resultados e valores, de forma a
atender ao princípio da publicidade;
9.3.3.3. informações sobre agentes par cipantes dos projetos executados pela fundação de
apoio;
9.3.3.4. metas propostas e indicadores de resultado e de impacto que permitam avaliar a gestão
do conjunto de projetos, e não de cada um individualmente;
9.3.3.5. relatórios de avaliações de desempenho exigidas para instrução do pedido de renovação
de registro e credenciamento, baseadas em indicadores e parâmetros obje vos, com
demonstração dos ganhos de eﬁciência ob dos na gestão de projetos realizados com a
colaboração da fundação de apoio;
9.3.3.6. relatórios das ﬁscalizações realizadas em suas fundações de apoio.”

2.6.3.

RECOMENDAÇÃO

Recomenda-se a ins tuição de mecanismos a vos de controle e prestação de contas de projetos
realizados no âmbito desta universidade, com seus resultados ﬁnalís cos e prestando contas aos
órgãos ﬁnanciadores e à comunidade acadêmica divulgando em sí os eletrônicos, ressalvados os casos
sigilosos previstos na legislação.
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2.7.
CONSTATAÇÃO 07: Sistema informa zado para gerenciamento das pesquisas está
incompleto e inadequado as a vidades da Coordenação de Pesquisa.
Quando ques onada, via solicitação de auditoria, sobre a existência de sistema informa zado para
gerenciamento das pesquisas, a unidade auditada informou:
“Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) não disponibilizou integralmente o módulo de pesquisa,
causando diversas diﬁculdades ao trabalho diário da Coordenação de Pesquisa e fragilidades no
manejo de informações referentes aos editais de Iniciação Cien ﬁca e Fluxo Con nuo da ins tuição. É
necessário que a contratação de um novo módulo de pesquisa, totalmente funcional, torne o trabalho
da Coordenação de Pesquisa devidamente eﬁciente e consistente em termos de estrutura de dados.
Desde 2015, dadas as diﬁculdades com o módulo de pesquisa, u lizamos um banco de dados criado
pelos próprios servidores da Coordenação de Pesquisa, que se mostra insuﬁciente para atender
integralmente a atualização dos dados rela vos aos projetos cadastrados, administração de avaliações
externas, cadastro de bolsistas, relatórios parciais e ﬁnais de projetos, relatórios de carga horária de
membros da equipe dos projetos, bem como emissão de declarações aos usuários do módulo de
pesquisa.
Destaca-se que nos úl mos 18 meses a equipe trabalhou para a disponibilização, por parte da DTI, da
funcionalidade de recepção de frequências dos bolsistas. Mesmo assim, tal funcionalidade ainda
apresenta limitações quanto a apresentação de formulários e relatórios não contemplando a demanda
integral da PROPPG por não atender, nessa solução, os alunos voluntários envolvidos em editais de
ﬂuxo con nuo desta Pró-reitoria nem estudantes do Ensino Médio que par cipam de editais
fomentados pelo CNPq. “
Inicialmente, parabeniza-se a inicia va da Coordenação de Pesquisa em desenvolver banco de dados
tentando contornar a problemá ca. No entanto, veriﬁca-se que apesar da entrega parcial, o módulo
de pesquisa não é funcional ao setor e não está sendo u lizado a contento.
2.7.1.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA

A implementação do Módulo de Pesquisa consta como meta do PDTI, desde a primeira edição do
documento. Contudo, até o presente momento, a Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) ainda
não disponibilizou integralmente o Módulo de Pesquisa, causando diversas diﬁculdades ao trabalho
diário da Coordenação de Pesquisa e fragilidades no manejo de informações referentes aos editais de
Iniciação Cien ﬁca e Fluxo Con nuo da ins tuição.

2.7.2.

ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA

As soluções tecnológicas são de suma importância para o avanço dos controles internos dos setores.
Ademais, tais recursos permitem a mi gação de erros e o aumento da eﬁciência no desenvolvimento
das a vidades. Desta forma, a Unidade de Auditoria Interna Governamental reforça a necessidade de
ajustar o sistema para atender às demandas do setor.

2.7.3.

RECOMENDAÇÃO

Recomenda-se ajustes no sistema informa zado de gerenciamento das pesquisas para atender
tempes vamente e funcionalmente as demandas do setor.
2.7.4.

RECOMENDAÇÃO

Proceder atualização do sistema de frequências dos bolsistas mi gando as limitações quanto a
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apresentação de formulários e relatórios a ﬁm de atender a demanda da PROPPG.
2.8.
CONSTATAÇÃO 08: Ausência, no âmbito da Unilab, de um Sistema Integrado de Gestão
de Bolsas, como forma de o mizar a gestão, o controle e a transparência.
Consoante informado pela PROPPG:
“A Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) não implementou o Sistema Integrado de Gestão de
Bolsas, em nível de pesquisa. Dessa maneira, o controle de bolsas de pósgraduação e do Programa
Ins tucional de Iniciação Cien ﬁca e Tecnológica é realizado por vários meios, incluindo planilhas
compar lhadas e um banco de dados criado pelos próprios servidores da Coordenação de Pesquisa e
o registro ocorre no SEI. Tal fragilidade tem impactado na atualização dos dados rela vos às bolsas e
impedido a disponibilização de informações em caráter de transparência a va, conforme buscamos
priorizar nas prá cas da PROPPG.”
Assim, constata-se que a falta de sistema integrado para gerir bolsas, contribui para fragilidade nos
controles internos per nentes à temá ca, bem como para a transparência das informações. Destacase, também, que a existência de sistemas mi ga erros humanos em processos crí cos.
2.8.1.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA

A solicitação de criação de um Sistema Integrado de Gerenciamento de Bolsas e Auxílio com os setores
PROEX, PROGRAD, PROPPG e PROPAE foi inserida no atual Plano Diretor de Tecnologia da Informação
(PDTI), como a Meta: M094.
No entanto, conforme informações dispostas no Painel de Acompanhamento do PDTI
(h ps://d .unilab.edu.br/painel/) a solicitação foi iniciada com atraso e, dessa forma, o Sistema
Integrado de Gerenciamento de Bolsas e Auxílio ainda não foi entregue pela DTI.
2.8.2.

ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA

Veriﬁca-se a ausência, no âmbito da UNILAB, de um Sistema Integrado de Gestão de Bolsas, como
forma de o mizar a gestão, o controle e a transparência.
Ademais, a falta de sistemas para gerenciamento de determinadas a vidades, como bolsas, acarreta
em sobrecarga de servidores e em baixa segurança das informações, fragilizando o controle interno da
unidade.
Destarte, é notória a necessidade de implementação de um Sistema Integrado de Gestão de Bolsas,
integrando seus sistemas de informações e controle de bolsas em um único sistema relacional.

2.8.3.

RECOMENDAÇÃO

Implantar Sistema Integrado de Gestão de Bolsas.

2.9.
CONSTATAÇÃO 09: A UNILAB não mantém sistema de registro de dados para o suporte,
o acompanhamento e a disseminação da a vidade de pesquisa.
Quando ques onada sobre manter um sistema de registro de dados para o suporte, o
acompanhamento e a disseminação da a vidade de pesquisa, a PROPPG informou:
“O módulo de pesquisa foi disponibilizado de forma incompleta pela DTI. Sendo assim, ressalta-se que
o sistema ins tucional de registro de dados para o suporte, o acompanhamento e a disseminação da
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a vidade de pesquisa possui limitações que ocasionam diversas diﬁculdades ao trabalho diário da
CPQ, assim como fragilidades no manejo de informações referentes aos Editais de Iniciação Cien ﬁca e
Fluxo Con nuo da ins tuição. “
Destarte, veriﬁca-se que a UNILAB não possui um sistema de registro de dados, necessário ao suporte,
ao acompanhamento e à disseminação da pesquisa e da extensão, conforme preconiza o Regimento
Geral da UNILAB.
2.9.1.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA

Como mencionado anteriormente, a Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) ainda não
disponibilizou integralmente o Módulo de Pesquisa. Entretanto, a Coordenação de Pesquisa mantém o
registro de dados e o acompanhamento dos projetos de pesquisa por meio de Banco de dados criado
pelos próprios servidores da citada coordenação.
Sendo assim, apesar de a Unilab não manter um sistema integrado de controle dos projetos de
pesquisa, o registro de todos os projetos de pesquisa, desde 2011, estão disponíveis tanto no site da
Proppg quanto no Unilab em Números.

2.9.2.

ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA

A Unidade de Auditoria Interna Governamental observa o projeto “Unilab em Números“ que
apresentam diversas informações sobre a universidade. No entanto, é necessário mantém um sistema
de registro de dados para o suporte, o acompanhamento e a disseminação da a vidade de pesquisa,
conforme determina, o Regimento Geral da UNILAB:
“Art. 62. Será man do pela UNILAB um sistema de registro de dados, necessário ao suporte, ao
acompanhamento e à disseminação da pesquisa e da extensão.”

2.9.3.

RECOMENDAÇÃO

Recomenda-se que a UNILAB mantenha um sistema de registro de dados, necessário ao suporte, ao
acompanhamento e à disseminação da pesquisa.
2.10.
UNILAB.

CONSTATAÇÃO 10: Inexistência de Polí ca de Pesquisa norma zada no âmbito da

Ques onada sobre a polí ca de pesquisa a unidade auditada informou que os aspectos relacionados à
prá ca de pesquisa cien ﬁca na UNILAB são norma zados por um conjunto de regulamentações
internas disponíveis para consulta pública na página da CPQ, porém não apresentou a Polí ca de
Pesquisa norma zada no âmbito da UNILAB, conforme preconiza Resolução CONSEPE Nº 33/2020.
2.10.1.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA

A Unilab não possui uma norma va interna que verse, especiﬁcamente, a respeito da Polí ca
Ins tucional de Pesquisa. Todavia, salienta-se que as a vidades de pesquisa são
regulamentadas, em âmbito ins tucional, por um conjunto de norma vas, a saber:
1. Resolução 37/2013 – Regimento interno do Comitê de É ca em Experimentação Animal
(CEEA);
2. Resolução 10/2014 – Regulamenta o Regimento da Comissão Local de Iniciação Cien ﬁca;
3. Resolução 36/2014 – Critérios para concessão de bolsas PIBIC na Unilab;
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4. Resolução 04/2019 – Regimento interno do Comitê de É ca em Pesquisa Envolvendo
Seres Humanos (CEP);
5. Resolução 005/2019 – Criação e o Regulamento da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação;
6. Resolução 120/2020 – Cons tuição do Comitê Externo Avaliador dos Projetos do PIBIC;
7. Resolução 38/2020 – Normas do Programa Ins tucional de Bolsas de Iniciação Cien ﬁca
(PIBIC) e Tecnológica (PIBITI);
8. Resolução 33/2020 – Aprova o Regimento Interno da Comissão de Avaliação de Projetos
de Pesquisa (CAPP);
9. Resolução 75/2021 – Ins tucionalização dos projetos de pesquisa do Fluxo Con nuo;
10. Resolução 76/2021 – Regulamentação das pendências junto à (CPQ)/Proppg;
11. Resolução 77/2021 – Normas para criação, cer ﬁcação e a manutenção dos Grupos de Pesquisa.
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação está promovendo reestruturação do Portal Oﬁcial e há, no
atual planejamento da gestão, a meta de reunir todos esses documentos no mesmo espaço
ins tucional no sí o eletrônico, a ﬁm de facilitar o acesso para a comunidade acadêmica.
2.10.2.

ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA

As polí cas de pesquisa possuem como ﬁnalidade a consolidação de uma cultura de pesquisa na
ins tuição, por meio do incen vo e apoio à criação ou fortalecimento de centros de pesquisa e do
es mulo à ampliação de a vidades de iniciação cien ﬁca. Conforme informado pela Unidade
Auditada, a Unilab não possui uma norma va interna que verse, especiﬁcamente, a respeito da
Polí ca Ins tucional de Pesquisa.
Ademais, destaca-se da Resolução CONSEPE Nº 33/2020:
“Art. 3º À Comissão de Avaliação de Projetos de Pesquisa incumbe ins tucionalizar e norma zar
o cadastro e a avaliação de projetos de pesquisa, no âmbito do ﬂuxo con nuo, na Universidade.
Parágrafo único. São competências da Comissão de Avaliação de Projetos de Pesquisa:
I - dar subsídios à elaboração de diretrizes para a polí ca de pesquisa da Unilab;”

Desta forma, faz-se necessário a norma zação da Polí ca de Pesquisa.
2.10.3.

RECOMENDAÇÃO

Norma zar a Polí ca de Pesquisa norma zada no âmbito da UNILAB.
2.11.
CONSTATAÇÃO 11: Norma vo regulado Ad Referendum pelo CONSEPE, no entanto o
Regimento Geral da UNILAB solicita regulamentação pelo CONSUNI.
A Coordenador de Inovação Tecnológica (CIT) informou que:
“O Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) é um órgão colegiado subordinado à CIT e vinculado
administra vamente à PROPPG, tendo sua direção realizada pelo Coordenador de Inovação
Tecnológica. O núcleo tem como ﬁnalidade coordenar as a vidades de proteção dos direitos de
propriedade intelectual e transferência de tecnologia no âmbito da Unilab, gerada pelos membros do
corpo docente, discente, técnico-administra vo, estagiários, bolsistas e voluntários.
A Resolução Ad Referendum Consepe nº 16, de 20 de fevereiro de 2020, dispões sobre o seu
Regimento e Plano de Organização e a Resolução Ad Referendum Consepe nº 17, de 20 de fevereiro de
2020, reedita, com alterações, a Resolução nº 36/CONSUNI, de 13 de dezembro de 2013, que dispõe
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sobre a sua criação.”
Destaca-se que, segundo a unidade auditada, o NIT tem como ﬁnalidade coordenar as a vidades de
proteção dos direitos de propriedade intelectual e transferência de tecnologia no âmbito da Unilab.
Consoante apresentado pela CIT, essa regulamentação foi feita pela Resolução Ad Referendum
Consepe nº 16/2020 e Resolução Ad Referendum Consepe nº 17/2020. No entanto, consoante o ar go
60 do Regimento Geral da UNILAB aprovado pela Resolução CONSUNI 08/2017, caberá ao Conselho
Universitário regulamentar a propriedade intelectual.
2.11.1.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA

Entendendo que o NIT tem como ﬁnalidade coordenar as a vidades de proteção dos direitos de
propriedade intelectual e transferência de tecnologia no âmbito ins tucional, e que a Resolução Ad
Referendum Consepe nº 16, de 20 de fevereiro de 2020, dispõe sobre o seu Regimento e Plano de
Organização e a Resolução Ad Referendum Consepe nº 17, de 20 de fevereiro de 2020, reedita, com
alterações, a Resolução nº 36/CONSUNI, de 13 de dezembro de 2013, e dispõe sobre a sua criação, a
PROPPG aﬁrma ter a ciência de que todas as matérias envolvendo ensino e pesquisa devem passar
pelo CONSEPE, que se conﬁgura enquanto órgão consul vo.
Porém, será o CONSUNI quem realizará a análise ﬁnal acerca da regulamentação da propriedade
intelectual no âmbito da UNILAB, consoante o ar go 60 do Regimento Geral da UNILAB aprovado pela
Resolução CONSUNI 08/2017. Nesse sen do, as resoluções citadas acima tratam da criação e do
Regimento e Plano de Organização do NIT e não se cons tuem, portanto, na Resolução de Propriedade
Intelectual ins tucional, a qual será estabelecida no GT da Polí ca de Inovação da Unilab, o qual foi
ins tuído pela Portaria nº 192/2021, de 16 de junho de 2021.

2.11.2.

ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA

A Unidade Auditada informa que os norma vos apresentados pela Resolução Ad Referendum Consepe
nº 16, de 20 de fevereiro de 2020, dispõe sobre o seu Regimento e Plano de Organização e a Resolução
Ad Referendum Consepe nº 17, de 20 de fevereiro de 2020, reedita, com alterações, a Resolução nº
36/CONSUNI, de 13 de dezembro de 2013, dispõe sobre a sua criação e não se cons tuem da
regulamentação da prestação de serviços, da propriedade intelectual e da proteção ao conhecimento
gerado exigida pelo Regimento Geral da UNILAB. Segundo a unidade, criou-se um grupo de trabalho
para regular tais assuntos.
Por ﬁm, a UAIG reforça a necessidade do cumprimento do Regimento Geral da UNILAB e ressalta:
“Art. 60. O Conselho de Unidade estabelecerá formas de aprovação e acompanhamento das
a vidades de pesquisa e extensão e da prestação de serviços em seu respec vo âmbito.
Parágrafo único. Caberá ao Conselho Universitário regulamentar a prestação de serviços, a
propriedade intelectual e a proteção ao conhecimento gerado na Universidade.”

2.11.3.

RECOMENDAÇÃO

Regulamentar a prestação de serviços, a propriedade intelectual e a proteção ao conhecimento gerado
na Universidade, de acordo com o Regimento Geral da UNILAB.
3.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em face dos exames realizados, a equipe de auditoria realizou a avaliação com o obje vo de examinar
a adequação dos registros internos, veriﬁcar os controles internos, assim como o cumprimento das
normas internas e da legislação per nente a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.
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No decorrer dos trabalhos, constatou-se que os controles internos existentes na Unidade Auditada
apresentam fragilidades e necessitam ser aprimorados, pois os procedimentos atualmente pra cados
não estão subsidiando todas as prá cas requeridas pela legislação.
Entre as principais incoerências iden ﬁcadas, destacam-se:
a) ausência de norma zação;
b) controles internos fragilizados;
c) falta de relatório de a vidades;
d) deﬁciência na transparência acerca da prestação de contas junto à comunidade
acadêmica; e
e) ausência de sistemas informa zados.
Em vista disso, proferimos diversas recomendações visando proporcionar à Unidade Auditada o
cumprimento das normas vigentes e imediato saneamento das pendências apresentadas.
É importante lembrar que a auditoria interna compreende os exames, análises, avaliações,
estruturados para a avaliação da integridade, adequação, eﬁcácia, eﬁciência e economicidade dos
processos, dos sistemas de informações e de controles internos integrados ao ambiente, e de
gerenciamento de risco, com vistas a assis r à administração da en dade no cumprimento de seus
obje vos.
A Auditoria Interna tem como obje vo agregar valor ao resultado da organização, apresentando
subsídios para o aperfeiçoamento dos processos, da gestão e dos controles internos, por meio da
recomendação de soluções para as não conformidades apontadas nos relatórios.
Por ﬁm, a UAIG agradece a disponibilidade da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação e ra ﬁcamos
que as recomendações emanadas por esta unidade de auditoria interna, serão monitoradas através do
sistema e-Aud.
É o relatório.
Redenção (CE), Brasil.
MAIRA CRISTINA AMORIM
Chefe da Auditoria Interna

Documento assinado eletronicamente por MAIRA CRISTINA AMORIM, CHEFE DA AUDITORIA
INTERNA, em 30/06/2021, às 21:49, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.unilab.edu.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código veriﬁcador 0299969 e o código CRC 74A46B8F.
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