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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

PROCESSO Nº 23282.017281/2022-30

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO 2022.5

Ação nº 04 - PAINT 2022

EXERCÍCIO: 2022

 

QUAL FOI O TRABALHO REALIZADO?

Avaliação da Transparência nos relacionamentos da Unilab com as Fundações de Apoio e OSC.

 

POR QUE ESSE TRABALHO FOI REALIZADO?

O trabalho foi realizado em atendimento à Ordem de Serviço 06/2022/AI-UNILAB, como quarta Ação do Plano Anual de Auditoria de
2022 - Ação ID 04/2022.

 

QUAIS AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELA AUDIN?

Com base nos resultados dos trabalhos, concluímos que a publicização das informações rela�vas ao relacionamento da Unilab e as
fundações de apoio e OSC  é deficiente e não atende totalmente os requisitos norma�vos referentes à transparência na administração
pública e às determinações do acórdão nº 1178/2018 – TCU Plenário. 

 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

Audin - Auditoria Interna 

IF - Ins�tutos Federais  

IFES - Federais de Ensino Superior 

LAI - Lei de Acesso à Informação 

OS - Ordem de Serviço 

OSC - Organização da Sociedade Civil

PAINT - Plano Anual de Auditoria Interna 

TCU - Tribunal de Contas da União 

Unilab - Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira 

 

1. INTRODUÇÃO

A Equipe de Auditoria, vem por meio do presente relatório apresentar os resultados dos trabalhos desenvolvidos na Ação ID 04/2022
que teve como objeto a Transparência nos relacionamentos com as Fundações de Apoio e Organização da Sociedade Civil (OSC), em
conformidade com o Plano Anual de Auditoria (Paint) de 2022. 

Esta ação de auditoria foi originada a par�r de decisão do Tribunal de Contas da União (TCU) por meio do Acórdão nº 1178/2018 – TCU
Plenário. 

O referido acórdão determinou às Ins�tuições Federais de Ensino Superior (IFES) e – Ins�tutos Federais de Educação (IF) a
obrigatoriedade de observarem a legislação rela�va à transparência na Administração Pública no que diz respeito a seus
relacionamentos com fundações de apoio, recomendando que as ins�tuições de ensino adotassem medidas para o cumprimento dos
requisitos de transparência estabelecidos na Lei de Acesso à Informação (LAI).

No mesmo acórdão, o TCU determinou a inclusão de trabalho específico, para avaliar a Transparência nos relacionamentos das IFES e IF
com as Fundações de Apoio pelo menos 04 (quatro) exercícios. 

Na Unilab o tema foi norma�zado por meio da Resolução CONSUNI/UNILAB nº 41, de 20 de agosto de 2021 que disciplina o
relacionamento entre a Unilab e as Fundações de Apoio e as OSC. A referida Resolução estabelece diretrizes quanto à execução e
acompanhamento de contratos, convênios, termos de cooperação, termos de fomento, acordos ou ajustes individualizados com
en�dades públicas e privadas, concessão de bolsas e aplicação de recursos, critérios de controle, acompanhamento e as condições para
concessão de bolsas de ensino, de pesquisa, de extensão e de es�mulo à inovação a servidores docentes e técnico-administra�vos,
vinculados a projetos ins�tucionais; bem como as competências para publicização das informações sobre agentes par�cipantes dos
projetos executados pela Fundação de Apoio e/ou OSC, entre outras. 

Esse é o quarto ano consecu�vo no qual é realizada uma avaliação de auditoria sobre o tema, tendo sido, neste exercício, ampliado o
escopo da avaliação incluindo-se também a transparência com as OSC.
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Os trabalhos foram realizados em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal. O prazo de execução
foi de 30 dias (01 a 30 de novembro de 2022) e nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames.

As recomendações expedidas visam à adequação dos controles internos referentes à Transparência no relacionamento da Unilab com
as  Fundações de Apoio em atendimento às determinações do TCU (Acórdão nº 1178/2018 – TCU Plenário) e devem ser avaliadas e
ponderadas pela Alta Administração.

 

2. RESULTADO DOS EXAMES

2.1. QUESTÕES DE AUDITORIA

1. Há publicização centralizada dos projetos desenvolvidos em parceria com as Fundações de apoio e/ou Organização da Sociedade
Civil? 

Para a realização da avaliação proposta foi necessário realizar uma pesquisa no site ins�tucional da Unilab. Conforme Imagem 01,
verificamos que há uma página específica no portal da Unilab com informações inerentes a relacionamentos com fundações de apoio e
organização da sociedade civil. 

Imagem 01: Acesso à informação Unilab

Fonte: h�ps://unilab.edu.br/acesso-a-informacao/

 

2. A Unilab cumpre os parâmetros estabelecidos nos itens 9.3 do Acórdão 1178/2018 TCU Plenário? 
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Informa-se inicialmente que alguns itens do Acórdão podem não ser aplicados ao relacionamento com as Organizações Sociais, tendo
em vista que a Auditoria do TCU que deu origem às determinações teve como objeto a Transparência na Gestão de Recursos Públicos do
relacionamento entre Fundações de Apoio com as IFES e IF que teve como fundamento  normas específicas aplicáveis ao
relacionamento entre essas ins�tuições (Lei 8.958/94, Decreto 7.2423/10) e a Lei de Acesso à Informação (LAI), bem como seu
regulamento (Decreto 7.724/12). Já as parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil são reguladas pela
Lei nº 13.019/2014.

Dito isso, foi aplicado checklist baseado nos parâmetros do Acórdão 1178/2018 a fim de avaliar a transparência a�va da Unilab com seus
relacionamentos com as Fundações de Apoio (Tabela 01)  e as OSC (Tabela 02).

Tabela 01: Parâmetros de transparência a�va (Fundações de Apoio)

Parâmetro Avaliado (Fundações de Apoio)
Parâmetro
Atendido? Observação

Sim Não N/A  

9.3.2.1 Disponibilização na forma de relação, lista ou planilha que
contemplem todos os projetos/agentes.  X   

9.3.2.2. Possibilidade de filtrar, inclusive mediante pesquisa textual, de
ordenar e de totalizar a relação de projetos e agentes por parâmetros.  X   

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. 

 X   

9.3.2.4. atualização tempes�va das informações disponíveis em seus sí�os
eletrônicos na internet.  X  Quesito prejudicado por não haver informações

sobre os projetos

9.3.3.1. informações ins�tucionais e organizacionais que explicitem regras e
condições do relacionamento com suas fundações de apoio; X   

h�ps://unilab.edu.br/wp-
content/uploads/2022/11/001-Resolucao-
Consuni-Unilab-41-de-20-de-agosto-de-2021.pdf

9.3.3.2. seleções para concessão de bolsas, abrangidos seus resultados e
valores, de forma a atender ao princípio da publicidade;  X   

9.3.3.3. informações sobre agentes par�cipantes dos projetos executados
pela fundação de apoio;  X   

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;

 X   

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;

 X   

9.3.3.6. relatórios das fiscalizações realizadas em suas fundações de apoio.  X   
Fonte: elaborado com base no Acórdão TCU 1.178/2018

 

Tabela 02: Parâmetros de transparência a�va (OSC)

Parâmetro Avaliado (OSC)
Parâmetro
Atendido? Observação

Sim Não N/A  

9.3.2.1 Disponibilização na forma de relação, lista ou planilha que contemplem todos os
projetos/agentes. X    

9.3.2.2. Possibilidade de filtrar, inclusive mediante pesquisa textual, de ordenar e de totalizar
a relação de projetos e agentes por parâmetros. X    

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. 

X    

9.3.2.4. atualização tempes�va das informações disponíveis em seus sí�os eletrônicos na
internet. X    

9.3.3.1. informações ins�tucionais e organizacionais que explicitem regras e condições do
relacionamento com suas fundações de apoio; X    

9.3.3.2. seleções para concessão de bolsas, abrangidos seus resultados e valores, de forma a
atender ao princípio da publicidade; X   

Observamos publicação de
editais, resta saber a quan�dade
de projetos realizados pela Unilab

9.3.3.3. informações sobre agentes par�cipantes dos projetos executados pela fundação de
apoio; X   

Observamos publicação de
editais, resta saber a quan�dade
de projetos realizados pela Unilab

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;  X   

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,

 X   

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.019-2014?OpenDocument


23/12/2022 09:34 SEI/UNILAB - 0583149 - Relatório de Auditoria

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=657742&infra_sist… 4/5

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.  X   
Fonte: elaborado com base no Acórdão TCU 1.178/2018

Conforme, CONSTATAÇÃO 01, verificamos que a Unilab não cumpre a totalidade das determinações do Acórdão TCU 1.178/2018.

 

2.2. CONSTATAÇÃO 01: Inobservância dos Parâmetros do Acórdão 1.178/2018 TCU Plenário.

A divulgação de informações rela�vas aos relacionamentos entre fundações de apoio, OSC e a Unilab é deficiente, deixando de atender
os requisitos dos norma�vos referentes à transparência na administração pública. 

O Decreto nº 7.423/10 (art.12, §2º) es�pula que as ins�tuições apoiadas deve possuir registro centralizado de projetos na internet e que
o registro deve conter informações detalhadas sobre os projetos, incluindo: a fundamentação norma�va, a sistemá�ca de elaboração e
de aprovação, o acompanhamento de metas, a avaliação, o plano de trabalho, os resultados, os valores, os dados referentes à seleção
para concessão de bolsas, as remunerações pagas e seus beneficiários. A Lei nº 12.527/11 (art. 7º, VI, VII, ‘a’ e art. 8º, §1º, V) também
exige a divulgação de informações sobre projetos na internet. 

A existência de um registro informa�zado atualizado sobre os relacionamentos existentes, contemplando seus par�cipes e
representantes legais, seus prazos de vigência e seus atos e processos de credenciamento ou autorização, é essencial para demonstrar o
zelo e a eficiência (CF, art. 37) dos relacionamentos entre fundações de apoio, OSC e a Unilab.

Essas exigências originaram as determinações do Acórdão TCU nº 1.178/2018.

 

2.3. RECOMENDAÇÕES

01.1 Disponibilizar na forma de relação, lista ou planilha que contemplem todos os projetos/agentes.

01.2 Publicizar na forma lista ou planilha a relação de todos os projetos desenvolvidos em parceria com Fundação(ões) de Apoio e OSC.

01.3 Publicizar as informações em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, de modo a facilitar a análise dos
dados.

01.4 Atualizar tempes�vamente as informações rela�vas aos projetos desenvolvidos em parceria com Fundação(ões) de Apoio e OSC no
sí�o eletrônico da Unilab. 

01.5 Publicizar informações sobre seleções para concessão de bolsas, abrangendo seus resultados e valores.

01.6 Publicizar informações sobre agentes par�cipantes dos projetos executados em parceria com Fundação(ões) de Apoio e OSC.

01.7 Publicizar metas propostas e indicadores de resultado e de impacto que permitam avaliar a gestão do conjunto de projetos;

01.8 Publicizar 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 Fundação(ões) de Apoio e OSC.

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS.

Por todo o exposto, conclui-se que a publicização das informações rela�vas ao relacionamento da Unilab e as fundações de apoio e OSC 
é deficiente e não atende totalmente os requisitos norma�vos referentes à transparência na administração pública e às determinações
do acórdão nº 1178/2018 – TCU Plenário. 

A despeito das deficiências detectadas, quando comparado com as auditorias realizadas nos exercícios anteriores, destacamos como
avanço a criação de espaço específico na página oficial da ins�tuição que obje�va a centralização das informações, demonstrado
inicia�va na promoção da transparência a�va da relação da Unilab com as fundações de apoio e OSC.

Consideramos que, em parte, a falta de clareza da Resolução Consuni/Unilab nº 41, de 20 de agosto de 2021, no que se refere definição
de competências para dar transparência às ações que envolvem a Unilab e as Fundações de apoio e OSC, contribuíram para o não
cumprimento das determinações. Isso posto, reforçamos a necessidade urgente de adequação da resolução. Todavia, tal fato não pode
ser usado como jus�fica�va absoluta para a ausência de divulgação das informações, cabendo ao gestor adotar medidas eficientes para
o cumprimento integral das determinações. 

Em que pese a Unidade de Auditoria Interna ser um órgão de assessoramento técnico e de caráter essencialmente preven�vo, des�nada
a agregar valor, portanto, não possuindo natureza vinculante, o acatamento e a implementação de suas recomendações refle�rá o
comprome�mento da Gestão com o fortalecimento das ações de transparência da en�dade e o acolhimento das disposições norma�vas
vigentes.

Ademais, ressaltamos que a implementação das recomendações emi�das será acompanhada pela Unidade de Auditoria Interna por
meio do Sistema E-aud. 

Por fim, adverte-se que, conforme o item nº 176 da Instrução Norma�va CGU Nº 003/2017, é responsabilidade da alta administração da
Unidade Auditada zelar pela adequada implementação das recomendações emi�das pelas Unidades de Auditoria Interna
Governamentais, cabendo-lhe aceitar formalmente o risco associado caso decida por não realizar nenhuma ação.

 

É o relatório.
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MARCONDES CHAVES DE SOUZA  RAIMUNDO ARISTEU DOS SANTOS MAIA
Auditor  Auditor

Documento assinado eletronicamente por MARCONDES CHAVES DE SOUZA, AUDITOR(A), em 06/12/2022, às 16:15, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Raimundo Aristeu dos Santos Maia, AUDITOR(A), em 13/12/2022, às 08:42, 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 0583149 e o código CRC 8F93C35E.

Referência: Processo nº 23282.017281/2022-30 SEI nº 0583149

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

