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CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL: PROPOSTA DE MODELO PARA A 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC 

 

RESUMO 

A Controladoria atua no controle gerencial, auxiliando o gestor a tomar decisões mais seguras 

e tempestivas, bem como alocando os recursos nas áreas prioritárias. Como ainda não há um 

setor de Controladoria Geral no âmbito da Universidade Federal do Ceará (UFC), o objetivo 

geral do presente estudo é propor um modelo de uma unidade de Controladoria para a 

implantação na UFC. Nos aspectos da metodologia, a abordagem da pesquisa é qualitativa, 

sendo utilizada a observação participante.Evidenciou-se no estudo que uma unidade de 

Controladoria colaboraria bastante com o movimento de modernização da Universidade, dada 

a necessidade do aumento do controle pelo incremento do orçamento. No presente estudo, 

verificou-se que o controle interno na Universidade encontra-se descentralizado em diversos 

locais e que a Auditoria Interna, por sua vez, desenvolve atividades de Auditoria e 

Controladoria mesmo com a pequena estrutura de que dispõe. A pesquisa conclui que a 

implantação da unidade de Controladoria Geral da Universidade Federal do Ceará (CGUFC) 

poderá auxiliar no controle gerencial, na avaliação de desempenho e na melhoria da 

informação, no sentido de melhor auxiliar os gestores na tomada de decisão. 

 

Palavras – chave: Controladoria Governamental. Universidades Federais. Controle 

Gerencial. 

 

Área Temática: Tema Livre 
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1 INTRODUÇÃO 

No Brasil, casos de corrupção são constantemente noticiados nos meios de 

comunicação, necessitando de um maior controle das finanças públicas. A Lei de 

Responsabilidade Fiscal, aprovada em 2000, impôs limites aos gestores, com aplicação de 

sanções no caso de descumprimento, exigido novos relatórios, bem como a transparência das 

ações do Governo. Essas mudanças vieram em auxílio do gestor, a fim de que se evitassem 

erros e desperdícios.  

Em uma universidade, a Controladoria serve como um elo entre o gestor maior e os 

gestores de áreas, proporcionando conhecimento sobre as ações realizadas na Universidade, 

de forma holística,fazendo com que as metas e os objetivos sejam alcançados. A universidade 

como instituição acadêmica tem um papel importante a cumprir perante a sociedade, preparar 

e contribuir com a educação de profissionais que servirão a sociedade independente de sua 

profissão.Considerando que a Universidade tem um papel muito importante na sociedade na 

área de educação, é necessário estar bem assessorada e ter acesso às informações 

tempestivas.Optou-se por estudar a Universidade Federal do Ceará (UFC) pela a facilidade na 

obtenção dos dados, já que a pesquisadora deste trabalho é funcionária da instituição. 

Assim, a problemática à que orienta a presente pesquisa é: Quais as características que 

devem ser contempladas num modelo de Controladoria para a Universidade Federal do 

Ceará? Para responder ao problema da pesquisa, o objetivo geral foi pautado na elaboração de 

um modelo proposto para implantação de uma unidade de Controladoria no âmbito da 

Universidade Federal do Ceará. Para colaborar no atingimento do objetivo geral, foram 

desenvolvidos os seguintes objetivos específicos: (i) verificar as atividades de controle interno 

realizadas na UFC; (ii) identificar a estrutura de controle interno existente na UFC; 

(iii)identificar as principais fragilidades na atual estrutura e nas atividades de controle interno. 

Os dados da pesquisa foram coletados através de questionários e observação sistêmica, 

com o intuito de resolver problemas concretos e imediatos, utilizando pesquisa descritiva 

contando com o máximo de riqueza de detalhe, a proposta de implantação de uma 

Controladoria da UFC está baseada no modelo de Machado (2008). 

O presente trabalho está dividido em cinco seções, iniciando com a presente 

introdução. A segunda seção apresenta o referencial teórico sobre Controle na Administração 

Pública. Na 3ª seção apresenta-se a metodologia utilizada na pesquisa. A quinta seção 

apresenta-se os resultados e, por último, a conclusão. 

 

2 CONTROLE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

São vários os conceitos de Controladoria. Para Slomski (2005, p. 15) a controladoria é 

um termo “de difícil definição, no entanto, é feita desde os primórdios. Controladoria é, 

portanto, a busca pelo atingimento do ótimo em qualquer ente, seja ele público ou privado”. A 

Controladoria, nas palavras do autor, age na busca de um só objetivo, a saber, a maximização 

do resultado global da entidade. 

Conforme Pinho (2011), a Controladoria exerce todas as funções atribuídas à 

Administração, de organização, coordenação, direção, planejamento e controle. Centrando-se 

principalmente no planejamento e controle, a controladoria é importante para verificação da 

efetividade da gestão, uma vez que envolve os aspectos da eficiência, da eficácia e da 

produtividade. 

Mosimann e Fisch (1999) complementam que a Controladoria consiste num corpo de 

doutrinas e conhecimentos relativos à gestão econômica. Pode ser vista de duas formas, como 

um órgão administrativo com missão, funções e princípios, como também uma área de 

conhecimento com fundamentos, conceitos, princípios e métodos oriundos de outras ciências.  

Segundo Barreto (2008), a Controladoria não se resume à verificação contábil, serve 

como um banco de dados para dar subsídios aos gestores, fornecendo informações 
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importantes ao processo de tomada de decisões através também de dados de natureza física e 

qualitativa. 

Complementa Barreto (2008), com o crescimento das organizações, o gestor encontra-

se distante dos responsáveis pelas atividades rotineiras, dessa forma, a Controladoria, como 

órgão administrativo, atua como um setor que dá informações ao gestor sobre os diversos 

órgãos da estrutura organizacional, e os problemas presentes e futuros por que passam ou 

possam passar a organização. 

Consoante Catelli (2001), a missão da controladoria consiste em assegurar a 

otimização do resultado econômico da organização. A sua filosofia de atuação consiste em 

coordenar esforços visando à sinergia das ações, participação no planejamento, interação e 

apoio às áreas operacionais, indução às melhores decisões para a empresa como um todo e 

credibilidade, persuasão e motivação. 

Quem trabalha em setores de Controladoria percebe como a credibilidade é um fator 

importante. Ao mesmo tempo, há uma estreita ligação com confiança, devendo-se ter bastante 

cuidado com a divulgação das informações, visto que uma informação, dada de forma 

errônea, afeta diretamente a credibilidade e a confiança de todo o trabalho realizado no setor. 

Conforme Peter et al (2005), a controladoria é responsável pelo gerenciamento da 

informação, se serve da estrutura da Contabilidade que é a fonte fornecedora das informações 

financeiras, objetivando melhorar o desempenho das atividades organizacionais no futuro. A 

Controladoria, na verdade, é uma evolução da Contabilidade e tem como objetivo o controle 

gerencial. 

Dito de outro modo, a Controladoria é responsável por muitos processos, desde o 

planejamento até o resultado final através de atividades como análises de balanços, por 

exemplo. Ela atua para dar suporte ao gestor em todos os aspectos operacionais, sempre 

visando à otimização dos resultados.  

Peter et al (2005, p. 206) sintetizam o papel da Controladoria nas organizações, como 

fornecedora de informações aos gestores com o intuito de melhorar a qualidade dos serviços 

oferecidos à sociedade, atuando como um controle gerencial, possibilitando uma maior 

transparência nas suas informações por meio de instrumentos legais. 

A Controladoria necessita de informações tempestivas e confiáveis para auxiliar o 

gestor na tomada de decisões. O grande diferencial é fazer com que o gestor possa, em alguns 

casos até, mudar de decisão, pautado em informações úteis, confiáveis e relevantes. Os 

sistemas informatizados ajudam bastante no processo de geração de informações mais céleres. 

A controladoria necessita de um bom dirigente, Motta (1997, p. 19) afirma que “ser 

dirigente é como reger uma orquestra, onde as partituras mudam a cada instante e os músicos 

têm liberdade para marcar seu próprio compasso”. O bom gestor necessita ter um bom 

relacionamento interpessoal para facilitar o desenvolvimento das ações na empresa. 

“A gerência é a arte de pensar, de decidir e de agir; é a arte de fazer acontecer, de obter 

resultados. Resultados que podem ser definidos, previstos, analisados e avaliados, mas que 

têm de ser alcançados através das pessoas e numa interação humana constante” (MOTTA, 

1997, p. 26). 

De acordo com Pinho (2011, p. 204) “a controladoria tem como funções principais 

exercer o controle contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial da 

instituição”. Os objetivos da Controladoria, ainda conforme Pinho (2011), estão ligados às 

funções, a saber, a promoção da eficácia operacional, a viabilização da gestão e a integração 

das diversas áreas. 

Machado (2008, p.6) entende que “a controladoria tem como missão zelar pela 

continuidade do eficaz uso dos recursos públicos, assegurando a otimização dos serviços 

prestados e do resultado positivo das políticas públicas adotadas”. Percebe-se a importância 
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da eficiência do gasto público, visto que a sociedade tem necessidades que precisam ser 

supridas. 

Oliveira (2010, p. 104) acrescenta que independente de atuar na área pública ou 

privada, “a Controladoria sempre estará voltada para os aspectos relacionados ao controle 

econômico do negócio [...] ao consumir recursos com o objetivo de gerar algum produto ou 

serviço para a sociedade, ela será uma organização econômica”. Oliveira (2010) também 

destaca o papel da Controladoria na otimização do resultado econômico, a fim de contribuir 

com a melhor utilização dos recursos públicos para o uso da sociedade.   

Segundo Padoveze (2003), a Controladoria pode ser estruturada em duas grandes 

áreas, a contábil e fiscal e a de planejamento e controle. A primeira é responsável pela parte 

das informações societárias, fiscais e da guarda de ativos, através dos demonstrativos, do 

controle de inventários, patrimonial, seguros e da gestão dos impostos. A área de 

planejamento e controle, por sua vez, trata da questão orçamentária mediante projeções e 

simulações, bem como da área de custos e da contabilidade por responsabilidade. O referido 

setor trata da parte estatística através da análise ambiental, conjuntural, de mercado e de 

investimentos.  

No Brasil, destaca-se a atuação da Controladoria Geral da União, criada em 2003, que 

representa o órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal. O 

sistema já passou por várias mudanças de foco, as quais serão vistas a seguir. 

Conforme Castro (2009), em 1994, foi criada a Secretaria Federal de Controle Interno, 

que até 2001, agia com funções de Auditoria Interna, alinhada com os preceitos do artigo 74 

da Constituição Federal. Em 2002, houve a mudança de foco para a correição, com 

subordinação à Corregedoria. E finalmente, em 2003, com o nome de controladoria, a CGU 

surgiu com o objetivo de combater a corrupção. 

Ainda conforme Castro (2009), a Lei n° 10.683/2003 alterou o nome da Corregedoria 

para Controladoria e foram incluídas dentro de suas responsabilidades, a promoção da 

transparência e a prevenção e o combate à corrupção e à impunidade. Para isso, foi criado em 

2003, através do Decreto n° 4.923/03, o Conselho de Transparência Pública e Combate à 

Corrupção, composto por 20 conselheiros. 

Segundo Castro (2009), em 2006, foi aprovada nova estrutura para a CGU, através do 

Decreto n° 5.683, com a criação de duas unidades, a Corregedoria Geral da União e a 

Secretaria de Prevenção da Corrupção e Informações Estratégicas. A primeira passou a 

centralizar as tarefas de correção e a segunda as ações de prevenção da corrupção e a 

promoção da transparência. 

O posicionamento da Controladoria na organização varia de autor para autor. Há 

vários fatores a analisar-se, como o porte da empresa, se é centralizada ou descentralizada, se 

é órgão de linha ou de staff, entre outros.O modelo de Padoveze (2003), retrata a 

Controladoria como órgão de staff, ou seja, servindo de apoio a alta administração, 

responsável pelo processamento da informação contábil, porém, subordinada ao diretor ou 

vice-presidente administrativo e financeiro, como também assumindo funções diferenciadas 

em relação ao Tesoureiro. 

A figura 1 traz o modelo dos autores Schmidt e Santos (2009), o qual representa a 

Controladoria também como órgão de staff, entretanto, está subordinada apenas ao Presidente 

que, nesse caso, tem mais autonomia para interferir no processo decisório dos principais 

gestores. A Controladoria seria responsável por gerar informações para auxiliar aos gestores 

na tomada de decisões, como também fazer a avaliação do processo organizacional. 
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Figura 1 – Controladoria como staff do Presidente 
Fonte: Schmidt e Santos (2009, p.55) 
“O processo da controladoria no setor público faz uso de cinco instrumentos que em 

conjunto formam literalmente a controladoria em si” (MACHADO, 2008, p.7). Diante do 

exposto, é oportuno mostrar o modelo de Controladoria proposto por Machado (2008), 

conforme exposto na figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Estrutura base para a implementação da Controladoria 
Fonte: Machado (2008, p.8). 

 

O primeiro instrumento, conforme Machado (2008), é o Planejamento e Orçamento 

que fazem uso da Contabilidade de Custos, do Orçamento Público que contempla o Plano 

Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual bem como a 

Avaliação dos Programas. 

Contudo, na prática, a utilização da mensuração dos custos é pouco utilizada. Espera-

se que, com as normas brasileiras de contabilidade pública que irão vigorar nos próximos anos 

seja cumprida essa otimizadora ferramenta de gestão. A NBCT 16.5, que trata de registros 

contábeis, explana, no seu item 5, que “a entidade do setor público deve manter sistema de 

informação contábil refletido em plano de contas que compreenda, entre outras, contas 

específicas que possibilitam a apuração de custos”. 

O segundo instrumento, de acordo com Machado (2008), é a Contabilidade 

Governamental, que tem como foco e objetivo a sistematização e formalização das 

informações dos órgãos da Administração Pública relativas às variações do Patrimônio, 

Execução Orçamentária e Execução Financeira.O terceiro instrumento é o de Sistema de 

Informações que serve para da subsídios à ação da Contabilidade Governamental agrupando 
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as contas públicas em 4: o Financeiro/Orçamentário, o Pessoal, o de Materiais e o de 

Comunicação. Na Administração Pública Federal destaca-se o surgimento do Sistema 

Integrado de Administração Financeira. 

Para Feijó (2009, p.19), “o Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI é 

o sistema informatizado que processa e controla a execução orçamentária, financeira, 

patrimonial e contábil da União”. O SIAFI foi implantado em 1987 e atualmente vem  

destacando-se como um dos maiores e mais abrangentes instrumentos de administração das 

finanças públicas. 

O quarto instrumento é a Auditoria. Segundo Machado (2008), é a auditoria que age 

nos controles internos e nos resultados sendo também uma forma de controle sobre todos os 

outros controles. Castro (2009, p. 160) acrescenta que “auditoria interna consiste num 

mecanismo de controle, na medida em que revisa e avalia a eficiência e adequação dos outros 

controles existentes e auxilia a alta administração na tomada de decisões”. O último 

instrumento é a Ouvidoria, que se utiliza das informações externas, tais como: denúncias, 

reclamações e críticas, servindo também de elo entre Governo e Sociedade, dessa forma, 

percebe-se a importância da Controladoria no âmbito da Administração Pública. 

Por conseguinte, percebe-se que não faltam motivos para criar um órgão de 

Controladoria nas organizações. Em consonância com Suzart et al (2009, p.3), “no dia-a-dia, 

definir as funções da Controladoria é uma tarefa árdua, devido à diversidade de conceitos 

expostos na literatura”. Complementa Suzart at al (2009) que as funções desempenhadas 

sofrem influência da estrutura e do modelo de gestão das entidades. Depois de tudo o que foi 

exposto, torna-se oportuno fazer a explanação da metodologia da pesquisa, a qual encontra-se 

na seção seguinte. 

 

3 METODOLOGIA  

Quanto à abordagem, esta pesquisa caracterizou-se como: exploratória, descritiva e 

aplicada, utilizando-se das técnicas de pesquisa documental e bibliográfica e estudo de caso 

na pesquisa de campo, desenvolvido na UFC, por interesse e curiosidade da autora que 

trabalha no órgão em resolver problemas concretos da universidade. Foram estudados os 

setores administrativos da UFC, tais como Organização Administrativa, Pró-Reitoria de 

Administração, Auditoria Interna, Conselho de Curadores e Ouvidoria Geral e Organização 

Administrativa.  

Para Vergara (2007, p. 47), “a investigação exploratória não deve ser confundida com 

leitura exploratória, é apenas realizada numa área em que há pouco conhecimento acumulado 

e sistematizado”. Dito de outro modo, a ideia é justamente debruçar-se em algo, a fim de 

descobrir novos estudos e conhecimentos.  

A pesquisa descritiva consiste em contar com o máximo de riqueza de detalhes o 

assunto a ser exposto. Conforme Cervo, Bervian e Da Silva (2006, p. 61) a pesquisa descritiva 

“observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos (variáveis) sem manipulá-los”. 

Resumindo diz-se que trabalha com fatos colhidos da própria realidade. 

A pesquisa de campo baseia-se numa investigação empírica, ou seja, fundamentada na 

experiência, realizada num lugar onde ocorre ou ocorreu o fenômeno a ser pesquisado ou num 

local o qual dispõe de elementos para explicá-lo (VERGARA, 2007). Esse estudo se utilizou 

da realidade dos fatos que ocorrem na Universidade Federal do Ceará em relação aos aspectos 

da Controladoria.Na pesquisa em questão fez-se o uso de consultas a relatórios, normativos, 

dentre outros documentos, referentes à Instituição. 

A pesquisa em questão utilizou-se de consultas em livros, monografias, teses, projetos, 

internet, relatórios, revistas, dicionários, dentre outros. Vergara (2007, p. 48) complementa 

que a pesquisa bibliográfica “é o estudo sistematizado desenvolvido com base em material 
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publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é, material acessível ao público 

em geral”. 

A pesquisa em estudo baseou-se em pesquisa em documentos, tais como, no 

Regimento Interno da UFC, no Regimento Interno da Reitoria, no Relatório de Gestão de 

2010, no Estatuto da UFC, no Plano de Atividades da Auditoria Interna de 2011, no Projeto 

de Criação da Auditoria Interna de 2003 e no roteiro das funções e atividades da Pró-Reitoria 

de Administração. Outrossim, o presente trabalho caracterizou-se também como observação 

participante, uma vez que a pesquisadora atua na Auditoria Interna da UFC. 

Além dos documentos, foram coletados dados através de questionários e observação 

participante, que trabalha na UFC. Logo, este estudo é realizado na Universidade Federal do 

Ceará, autarquia vinculada ao Ministério da Educação. Vale ressaltar que a proposta do 

trabalho para implantação da Controladoria na UFC baseia-se no modelo de Machado (2008). 

 

4 PROPOSTA DE MODELO PARA A CONTROLADORIA GERAL DA UFC 

A seguir serão apresentadas as atividades de controle existentes na Universidade, as 

informações a seguir foram obtidas através de entrevistas, observações em alguns órgãos da 

instituição e no relatório de gestão da UFC (2010), com destaque para as realizadas na Pró-

Reitoria de Administração, Auditoria Interna, Ouvidoria Geral e Conselho de Curadores. Bem 

como, expõe um modelo para a implantação de uma unidade de Controladoria Geral na 

Universidade no que tange à localização na estrutura atual, as atividades e as ações. 

4.1 Atividades de Controle Existentes na UFC 

A Pró-Reitoria de Administração é responsável por gerenciar os gastos com as 

despesas de custeio da Universidade.Como os gastos com a manutenção de serviços criados 

anteriormente. As atividades são distribuídas por seus três departamentos (Administração 

Atividades Auxiliares e Contabilidade e Finanças) que também se subdividem em divisões e 

seções.  

O Departamento de Administração controla as compras de materiais permanentes e de 

consumo, bem como efetua o cadastramento de fornecedores, utilizando sistemas e 

subsistemas do Governo Federal, dentre os quais, destaca-se o Subsistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores (SICAF), que serve para verificar a regularização fiscal dos 

fornecedores junto aos órgãos de arrecadação do Governo Federal. 

O controle do material adquirido, além de seguir várias etapas, tem seu recebimento 

por meio do confronto com o que foi solicitado, além de ser verificada a qualidade do 

material. A guarda dos mesmos é feita em local apropriado de modo a facilitar o 

armazenamento e a manutenção. O controle do estoque é realizado a fim de que haja números 

coerentes com a necessidade de consumo, cuja situação ideal é não existir excessos nem 

faltas. Por fim, é realizada a distribuição dos materiais para os diversos setores da 

Universidade. 

O Departamento de Administração tem como atividade a importação de materiais, o 

qual realiza controle de cálculos; estima os custos no processo alfandegário; executa o 

fechamento do câmbio; analisa mensalmente os relatórios de estoque do Almoxarifado 

Central, setor que é responsável pelo estoque de bens de consumo. 

Os processos licitatórios de acordo com as inúmeras exigências da Lei n° 8.666/93, a 

fim de evitar constatações nos Relatórios de Auditoria. 

O Departamento de Contabilidade e Finanças, por sua vez,é responsável pelo controle 

da receita e da despesa da Universidade, mediante a execução orçamentária, o 

acompanhamento do recebimento de recursos financeiros e a realização dos gastos.  Por meio 

de suas divisões e seções, realizam-se muitas atividades de controle interno. 

As unidades Divisão de Execução Orçamentária e Controle e a Seção de Execução 

Orçamentária e Controle são responsáveis pela supervisão, orientação e direção da execução 
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orçamentária. Está entre as suas rotinas o controle dos saldos disponíveis para empenho do 

exercício, bem como a conciliação dos restos a pagar. 

O Núcleo de Convênios e Contratos e o Núcleo de Acompanhamento e Fiscalização 

de Contratos fazem o acompanhamento dos recursos que são repassados para esse fim. O 

acompanhamento das receitas e das despesas é feito tendo como parâmetro o plano de 

trabalho, que traz detalhes dos prazos dos recebimentos e de como o recurso deve ser gasto, 

além do acompanhamento de acordo com a legislação pertinente.  

Os setores acima descritos fazem uso do Subsistema de Gestão de Contratos – SICON, 

o qual lhes permite o acompanhamento e o cadastro dos contratos celebrados e do Subsistema 

de Gestão de Convênio - SICONV, propiciando a atualização dos dados relativos à execução 

física e financeira. Operacionaliza-se ainda o acompanhamento do processo de prestações de 

contas, dada a necessidade da verificação dos gastos com o que ficou acertado no plano de 

trabalho. 

A Divisão de Execução Financeira, por sua vez, é responsável pela emissão de ordens 

bancárias,ou seja, é o setor que trata com a parte financeira da Universidade. Realiza a 

liquidação das despesas, providencia o registro e o processamento dos documentos das 

despesas a pagar, faz os pagamentos de tributos, ajuda de custo, auxílio funeral, folha de 

pagamento, e dentre outros, elabora demonstrativos diários e mensais sobre a posição 

financeira da instituição, executando todos os atos necessários à efetivação dos recebimentos 

e dos recolhimentos, restituição e guarda de valores quando devidamente contabilizados. 

No que tange às rotinas de receita e de despesa, fazem-se os registros das receitas 

arrecadadas pela Universidade, através da verificação de tais créditos na rede bancária.No 

momento que é recebido a dotação financeira, efetuam-se os pagamentos necessários. 

A Divisão de Contabilidade e a seção de análise e escrituração contábil são 

responsáveis pela conformidade diária dos lançamentos efetuadas no SIAFI com a finalidade 

de certificar os demonstrativos contábeis gerados pelo sistema. Promove também orientações 

e auxílios aos departamentos com a intenção de prevenir lançamentos indevidos ou incorretos. 

Outrossim, acompanha o relatório mensal emitido pelo almoxarifado e patrimônio, fazendo 

ajustes, se necessário. 

Todos os setores citados também têm como incumbência a realização de registros 

contábeis de atos e fatos que modifiquem o patrimônio da entidade, como também a 

conciliação e o levantamento de balancetes mensais acompanhados das análises das contas, 

realizando ajustes contábeis, caso necessário. Participam, com efeito, anualmente do processo 

de prestação de contas da Universidade. 

Com a expansão dos recursos da Universidade, a demanda de serviços é bastante 

crescente, juntamente com questionamentos do controle interno e externo. Em auxílio ao 

atendimento tempestivo às solicitações da auditoria interna enviadas à Pró-Reitoria de 

Administração, foi criada a Comissão Permanente de Controle Interno, em 2010. Assim, a 

Comissão se comunica mais rapidamente com os departamentos desta Pró-Reitoria, 

agilizando o fluxo das informações. 

A Comissão Permanente de Controle Interno também é responsável por fazer 

conferência nos processos antes de serem destinados ao arquivo da instituição, no que tange 

aos aspectos intrínsecos, internos ao processo. Como exemplo, verifica a Comissão se todas 

as páginas estão numeradas e rubricadas, como também, se está faltando algum documento e, 

no caso de inconsistências, elas já são sanadas, a fim de evitar constatações nos Relatórios da 

Auditoria e do Conselho de Curadores.  

Por fim, o Departamento de Atividades Auxiliares é responsável pelo planejamento, 

coordenação, orientação, fiscalização, acompanhamento e controle das atividades de 

transporte, vigilância, segurança, zeladoria e serviços urbanos da Universidade. 
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4.1.1 Atividades de Controle Existentes na Auditoria Interna 

A Auditoria Interna é responsável por realizar várias atividades de controle. A seguir, 

serão comentadas as principais atividades dessa natureza. O setor verifica se o processo de 

prestação de contas anual e os demonstrativos contábeis estão em conformidade com as 

normas e legislações vigentes.  

A Controladoria Geral da União emite relatórios, solicitações de auditoria, requerendo 

documentos e informações durante todo o exercício à Universidade. A Auditoria Interna, de 

posse de tais solicitações e relatórios, os encaminha aos setores responsáveis a responder as 

indagações. Após o setor se pronunciar, a Auditoria Interna analisa a resposta para posterior 

envio à CGU. 

A Auditoria Interna, através de um roteiro prévio, de check-list, faz a verificação de 

processos relacionados à licitação, contratos, convênios para saber se estão de acordo com a 

legislação vigente. Caso seja constatada a inconformidade de fluxos e procedimentos, o setor 

encaminha recomendações, com o objetivo de sanar a falha visualizada e se evite que tal 

deslize se torne uma constatação no relatório de auditoria interno, ou mesmo, externo. 

Em relação a uma área em ascensão, a de Tecnologia da Informação, a Auditoria 

Interna verifica se o aporte tecnológico utilizado na instituição está de acordo com as 

orientações provenientes do Governo Federal. Tal verificação abrange a confiabilidade, 

integridade e disponibilidade dos sistemas informatizados. 

No que tange à Auditoria nos recursos humanos, a Auditoria Interna promove o 

acompanhamento de nomeação, aposentadoria, pensão, adicional de insalubridade e 

periculosidade, cessão de servidores que acarretem ônus para os órgãos cessionários, auxílio 

funeral, folha de pagamento, afastamento para licença ou capacitação, dentre outros. 

Há também a verificação física de bens patrimoniais, tanto nos campi de Fortaleza, 

como nos campi do interior, para auferir se o que consta registrado e tombado no patrimônio 

corresponde ao encontrado no setor auditado. Há ainda a análise da situação física-financeira 

dos imóveis cedidos, aqueles que contribuem para o ingresso de receitas de aluguéis para os 

cofres da Universidade. 

Por fim, o acompanhamento das demandas do Tribunal de Contas da União- TCU, em 

especial as da Secretaria de Fiscalização de Pessoal – SEFIP é monitorado pela Auditoria 

Interna, além de demandas outras e eventuais de órgãos externos que venham a provocar a 

Universidade em alguma demanda quanto a fluxo e procedimentos. Como também, o 

acompanhamento dos relatórios trimestrais do Conselho de Curadores. 

4.1.2 Atividades de Controle Existentes na Ouvidoria Geral e Conselho de Curadores 

A Ouvidoria Geral é um setor que recebe reclamações, elogios, sugestões e pedido de 

informações. Seu público usuário é formado por alunos, servidores técnico-administrativos, 

professores, pais ou familiares dos alunos, como também de pessoas sem vínculo com a 

Universidade. As consultas são recebidas através de e-mail, telefone, fax, pessoalmente e 

através de cartas. É um órgão que não tem poder de decisão, apenas faz a mediação entre os 

usuários e a Universidade. 

O Conselho de Curadores tem como atividade a aprovação das contas da 

Universidade, através da análise do processo de Prestação de Contas. Ademais, realiza a 

análise de processos por amostragem, com foco no aspecto econômico-financeiro, emitindo, 

após tais trabalhos, quatro relatórios trimestrais. Após a confecção dos relatórios, o Conselho 

os remete à Auditoria Interna para que esta faça o acompanhamento das constatações 

expostas. 

4.2 Modelo Sugerido de Controladoria Geral para a UFC 

Nesse tópico apresenta-se o modelo sugerido para a implantação de uma unidade de 

Controladoria Geral para a UFC, já que não existia um setor de Controladoria na instituição, o 
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que se podia observar era funções de controle fragmentada por vários órgãos. Isto se dará 

através de informações sobre a localização da estrutura proposta no organograma da 

Universidade, bem como, delineia a figura do controller. Traz a presente parte ainda a missão, 

os objetivos e as competências da CGUFC, como também, as atividades da estrutura técnico-

funcional da CGUFC. 

 

4.2.1 Localização 

Conforme visto nas seções anteriores, o controle na Universidade se encontra 

fragmentado em vários setores. Dessa forma, pretende-se com o presente trabalho expor 

diretrizes para a implantação de um órgão de Controladoria Geral na Universidade a fim de 

colaborar com a eficácia do uso dos recursos públicos, bem como gerar informações 

tempestivas ao gestor. Primeiramente, há de se escolher a localização do órgão informando 

tratar-se de linha ou de staff, também denominado de assessoria funcional.  

Sugere-se que na Universidade, considerando a atual estrutura organizacional, e 

baseando-se na doutrina, seja um órgão de staff. Dito de outro modo, seria um órgão de apoio 

subordinado apenas ao Reitor. Desta forma, a redução da subordinação melhora no aspecto da 

independência funcional. Quanto a isto, o organograma sugerido é representado na figura 5, 

fazendo a substituição do Conselho de Curadores, bem como de suas atividades, pelo setor de 

Controladoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Organograma Proposto para a Alta Administração da UFC 
Fonte: Elaboração própria 

 

Em relação à estrutura atual, presente na Universidade, não há outras modificações. Os 

Conselhos, CEPE e CONSUNI, as Comissões, CPPD e CPPTA, o Reitor e o Vice-Reitor, 

bem como, a Procuradoria e o Gabinete se mantém nas suas atuais posições no organograma 

vigente. 

 

4.2.2 Função do Controller 

O controller deverá ter como característica pessoal a persuasão que, aliada a um 

excelente conhecimento em diversas áreas como Contabilidade, Administração, Economia e 

Direito, irão auxiliá-lo a exercer influência sobre os demais gestores. Seu papel é de 

acompanhar se o que está sendo executado está de acordo com o planejado, porém, ele não é 

responsável pelo insucesso dos alcances planejados. Ele deverá informar ao gestor sobre a 

real situação da empresa. 

O profissional da área de controladoria precisa ter conhecimento amplo a respeito dos 

fluxos e processos internos à Universidade: história, missão, objetivos e do funcionamento 

para auxiliá-lo no entendimento dos problemas organizacionais e consequentemente na busca 

de soluções. É fundamental que o profissional tenha um bom relacionamento interpessoal, 

afinal, gerenciará pessoas e conflitos operacionais.  
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É também conveniente que o controller tenha habilidade em expressar suas ideias 

claramente de forma escrita e através de apresentações informativas, através do domínio da 

língua portuguesa. Por fim, o conhecimento de administração ajudará a motivar pessoas na 

busca dos objetivos definidos. 

 

4.2.3 Missão e Objetivos da CGUFC 

A missão consiste no verdadeiro motivo da existência de uma organização. A missão 

da CGUFC é otimizar os resultados econômicos da Universidade, auxiliando o gestor no 

atingimento dos objetivos e da missão da própria Universidade. 

São três os objetivos da CGUFC: 

- Implementar e acompanhar a Contabilidade de Custos na Universidade 

Com a finalidade de mensurar o valor do serviço público que a Universidade oferece à 

sociedade, de modo a servir de instrumento de comparação com os gastos necessários para a 

realização de tais serviços, da mesma forma como é feito na iniciativa privada. A inserção da 

Contabilidade de Custos nas rotinas da Universidade obedece aos mandamentos da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, em seu art.50, inciso VI, § 3°, que exige que a Administração 

Pública mantenha sistema de custos. 

- Realizar a Avaliação de Desempenho na Universidade 

A avaliação de desempenho é de suma importância para a Controladoria verificar se a 

missão da organização, bem como, os seus objetivos estão sendo alcançados. O Balanço 

Social é um tipo de relatório que tem como maior público a sociedade, propondo-se como 

instrumento que demonstra de forma mais clara as origens e as aplicações dos recursos. É um 

meio de prestação de contas para órgãos governamentais, o qual também dá apoio e suporte 

ao gestor público na avaliação de desempenho. Outrossim, possui a finalidade de melhorar a 

imagem do poder público perante a sociedade. Com um bom resultado, a Universidade pode 

até conseguir mais recursos, de forma a que tais redundem no seu desenvolvimento. É mais 

uma forma de colaborar com esse movimento de transparência dos gastos públicos que a Lei 

de Responsabilidade Fiscal despertou na sociedade através de palavras chaves como 

accountability, controle, transparência, prestação de contas e divulgação de informações. 

- Dar suporte informacional aos gestores 

Como será um setor detentor de informações inclusive de outros departamentos, a 

CGUFC dará suporte informacional aos gestores para auxiliar no processo de tomada de 

decisões.  

 

4.2.4 Competências da CGUFC 

Para auxiliar no cumprimento da missão e dos objetivos, a CGUFC conta com dez 

competências, as quais seguem: 

a) Coordenar as atividades de Controle Interno, orientando as coordenações a ela 

subordinadas, bem como, expedindo normativos sobre procedimentos de controle; 

A CGUFC terá quatro coordenações a ela subordinada, como será visto a seguir. 

Dessa forma, terá como papel a elaboração de procedimentos de controle interno a ser seguido 

de modo a orientar as coordenações na melhor realização de suas funções.  

b) Emitir parecer sobre as Contas da Universidade; 

Esta competência era anteriormente executada pelo Conselho de Curadores, o qual foi 

extinto e substituído pela CGUFC, no referido estudo. A CGUFC emitirá parecer sobre as 

contas da Universidade, aprovando-as ou desaprovando-as. Todavia, em caso de 

desaprovação, dever-se-á constar as motivações devidamente fundamentadas. 

c) Analisar processos por amostragem nos aspectos da fiscalização econômico-

financeira da Instituição; 
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Outrora, esse também era um papel ocupado pelo Conselho de Curadores. A CGUFC 

analisará processos por amostragem, afinal, é impossível a análise de todos, devido a um 

grande número de processos. O foco será nos aspectos da fiscalização econômico-financeira 

como, por exemplo, se os procedimentos e princípios da licitação foram cumpridos. 

d) Analisar os dados da Contabilidade de Custos na Universidade; 

Após a instalação dessa nova ferramenta de controle gerencial, a CGUFC fará a 

análise das informações produzidas pelo sistema de custos, sempre buscando soluções mais 

econômicas e eficientes, a fim de otimizar o uso dos recursos públicos. 

e) Observar com minúcia a avaliação de desempenho; 

A avaliação de desempenho deverá fazer o controle das atividades operacionais da 

organização, bem como, fazer a identificação de problemas que necessitem da intervenção 

dos gestores. Os dados avaliados servirão para verificar se a missão da organização está sendo 

atingida. 

f) Alertar formalmente a autoridade administrativa competente sobre fatos que possam 

resultar em prejuízo ao erário; 

Ciente de atos ou fatos ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que possam resultar em 

prejuízo ao erário, deverá a CGUFC alertar formalmente a autoridade administrativa 

competente sob pena de responsabilidade solidária. 

g) Dar ciência ao Tribunal de Contas sobre irregularidades apuradas; 

A CGUFC cientificará ao Tribunal de Contas sobre as irregularidades ou ilegalidades 

apuradas, para as quais a Administração não tomou as medidas cabíveis. 

h) Desenvolver e implementar relatórios; 

Sempre visando maior transparência e clareza nas informações, a CGUFC 

desenvolverá relatórios a fim de disponibilizar informações para o processo de tomada de 

decisões, de uma forma bastante clara, que facilite o entendimento de diversos públicos que 

precisem fazer uso de tais informações quer sejam financeiras, quer sejam não-financeiras. 

Um exemplo de um novo relatório é o balanço social, pelo qual, a sociedade, os gestores, 

assim como as auditorias externas, poderão visualizar o trabalho social desenvolvido pela 

Universidade. Será possível perceber os pontos fortes e fracos na prestação dos serviços, 

dessa forma, tornar-se-á mais fácil perceber onde será necessário fazer alguns 

aprimoramentos. 

i) Monitorar as atividades de controle interno; 

A CGUFC fará o monitoramento das atividades do Departamento de Administração, 

analisando e orientando os procedimentos adotados no controle do patrimônio, do material de 

consumo e permanente. Fará também a análise e orientações ao Departamento de 

Contabilidade e Finanças nas divisões de Orçamento e Controle, de Execução Financeira e de 

Contabilidade. 

j) Elaborar mensalmente relatórios de análises de desempenho; 

Através de um acompanhamento constante no controle interno, a CGUFC será capaz 

de elaborar e analisar mensalmente relatórios de desempenho, fazendo recomendações e 

orientações quanto à execução de processos, visando sempre salvaguardar aos ativos e atingir 

os objetivos institucionais. 

 

4.2.5 Atividades da estrutura técnico-funcional da CGUFC 

Objetivando o cumprimento da missão, dos objetivos e das competências explicados 

nos subitens 4.2.3 e 4.2.4, a Controladoria- Geral da UFC irá desempenhar várias atividades 

distribuídas por toda a sua estrutura técnico-funcional, adaptando o modelo de Machado 

(2008), o qual vem exposto na subseção 2.7. Na figura 6 poderá ser visualizada as quatro 

coordenações que fazem parte da estrutura técnico-funcional proposta para a UFC. As 

atividades de cada uma das coordenações serão apresentadas logo em seguida. 
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Figura 4 – Organograma Proposto para a Controladoria Geral da UFC 
Fonte: Resultados da pesquisa (2011). 

 

a) Coordenação de Controle Interno 

A Coordenação de Controle Interno substituirá a Comissão Permanente de Controle 

Interno recentemente criada e em funcionamento atualmente no Departamento de 

Contabilidade e Finanças. Terá como atividades: a conferência dos processos do DCF, nos 

aspectos intrínsecos e extrínsecos, antes de serem arquivados; resolução de problemas 

encontrados através da verificação dos processos; o envio de respostas à Auditoria Interna às 

questões destinadas à Pró-Reitoria de Administração; acompanhamento dos dados contábeis 

em relação a orçamento, custos, execução da receita e da despesa; verificação dos controles 

internos existentes no Departamento de Contabilidade e Finanças. A CGUFC fará o 

monitoramento dessa Coordenação. 

b) Coordenação de Auditoria Interna 

A Coordenação de Auditoria Interna será criada para substituir e aprimorar o atual 

setor de Auditoria Interna. Será um órgão de assistência direta e imediata à CGUFC e terá 

como atividades principais: recepção do controle externo no exercício de sua missão 

institucional; mensuração e avaliação da eficiência e eficácia dos procedimentos de controle 

interno adotados nos órgãos setoriais; emissão de recomendações com o objetivo de melhorar 

os procedimentos de controle adotados; realização de auditoria contábil através de exames de 

documentos e registros contábeis, averiguando os registros e as demonstrações contábeis, 

dessa forma, efetua-se o controle do patrimônio da Universidade; execução de auditoria 

operacional com o objetivo de avaliar o desempenho administrativo a fim de evitar 

desperdícios, erros, fraudes, ociosidades, dentre outros aspectos que provoquem efeitos 

negativos na atuação da Universidade; realização de auditoria de gestão através da 

observância da legalidade dos atos praticados, bem como da probidade na aplicação dos 

recursos públicos; execução de Auditoria de Sistema, verificando aspectos da segurança da 

informação, revisando e avaliando controles e procedimentos de TI; emissão de sugestões 

sobre o desenvolvimento de sistemas que atendam às necessidades da comunidade acadêmica; 

elaboração do Plano anual de atividades da auditoria interna – PAINT, o qual contempla as 

atividades que serão realizadas durante o exercício; elaboração do Relatório anual de 

atividades de auditoria interna – RAINT que traz um relato das atividades realmente 

desenvolvidas no exercício. 

c) Coordenação de Convênios e Contratos 

A Coordenação de Convênios e Contratos será um órgão a ser monitorado pela 

CGUFC. Irá substituir o núcleo de Contratos e Convênios que atualmente se encontra no 

DCF. Será responsável pelo acompanhamento dos Contratos e Convênios nos aspectos 

jurídicos e financeiros, incluindo o processo de prestação de contas, que deve estar de acordo 

com o que consta no Plano de Trabalho. 

d) Coordenação da Ouvidoria 

A Coordenação de Ouvidoria irá substituir a Ouvidoria, consolidando-se como órgão 

de assistência direta e imediata à CGUFC. Servirá como elo entre os alunos e a administração 

da Universidade. Terá como atividades o recebimento de sugestões, críticas, denúncias, 

Controladoria-Geral da 
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Convênios e Contratos 

Coordenação de 
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Auditoria Interna 

Coordenação de 

Controle Interno 



14 
 

elogios e pedidos de informações. Seu principal objetivo será promover a melhoria dos 

serviços prestados aos maiores usuários da Universidade, no caso, os alunos. 

 

4.2.6 Recursos Humanos e Estruturais 

Será necessária a realização de Concurso Público para o cargo de Controlador Geral, 

com uma vaga para atuar na chefia da Controladoria Geral da UFC, bem como, de Auditor de 

Controle Interno, com três vagas para atuar na Coordenação de Auditoria Geral da UFC. A 

realização de concurso se justifica pela finalidade de manter-se a independência em relação 

aos atos. Os cargos de Ouvidor, Diretor de Controle Interno e Diretor de Convênios e 

Contratos poderão ser ocupados através de cargos Comissionados.  

É necessário ainda, uma estrutura física de pelo menos duas salas com ar-

condicionado, quatro computadores com acesso a internet, duas impressoras, uma máquina 

copiadora, quatro mesas para escritório e oito cadeiras. Com toda essa nova estrutura física e 

de recursos humanos será possível a realização desse grande empreendimento que visa o 

aumento da transparência e da eficiência na aplicação dos recursos públicos. 

Pretende-se com a criação dessas coordenações e uma estrutura física adequada 

possibilitar maior transparência as atividades desenvolvidas pela universidade, as atividades 

serão acompanhadas com tempestividade para analisar se as atividades que deveriam ser 

desenvolvidas pela a universidades estão sendo seguidas de forma correta, esse controle 

facilitará um retorno transparente e rápido para a sociedade das atividades desenvolvidas.  
 

5 CONCLUSÕES 

A necessidade de controle é algo urgente na sociedade atual. Em virtude da alta carga 

tributária e da má prestação dos serviços públicos, o cidadão começa a perceber que está 

tendo que pagar duas vezes pelo mesmo serviço através do pagamento de impostos e de 

serviços na iniciativa privada, tais como, saúde, educação e segurança, já que a oferta de 

atendimento disponibilizada pelos órgãos públicos não se encontra a contento. 

O incremento do controle é uma maneira encontrada pelos gestores a fim de evitar a 

malversação dos recursos públicos, fazendo com que o dinheiro se multiplique através da 

execução de ações, programas e atividades que extrapolem as expectativas planejadas, 

objetivando a disponibilização de serviços públicos modernos e de qualidade. 

A criação de uma unidade de Controladoria no âmbito da Universidade Federal do 

Ceará visa uma maior organização do controle interno, seria algo como a implantação de um 

controle gerencial, a saber, o controle dos controles. Este seria um setor com inovações 

através da implantação da contabilidade de custos e da análise de desempenho.  

O modelo sugerido de implantação do setor da CGUFC deverá ser detentor de 

informações úteis e tempestivas, auxiliando o gestor na tomada de decisões, através de uma 

maior velocidade nos fluxos de informações, agilizando a chegada das informações nas mãos 

do gestor, consequentemente as decisões são tomadas mais rapidamente e com maior 

segurança.  

Os objetivos específicos da pesquisa foram atingidos através da verificação das 

atividades de controle interno na UFC, a identificação da estrutura de controle interno 

existente na UFC e das principais fragilidades na estrutura e atividades de controle interno. 

Visualizou-se, no decorrer das seções, a existência de atividades de controle interno 

espalhadas pelos setores da Universidade, com a carência de um maior controle gerencial. 

Percebeu-se que o Conselho de Curadores encontra-se com poucas atividades, daí a 

necessidade de haver sido substituído pela unidade de Controladoria, que passou a assumir as 

funções antes realizadas pelo Conselho de Curadores, além de muitas outras novas e 

modernas competências. 
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Notou-se ainda com o presente estudo que a Auditoria Interna, apesar da pequena 

estrutura que possui, encontra-se com funções de Auditoria e Controladoria, que é 

responsável, dentre outras várias ações, por verificar se os controles internos estão 

funcionando a contento. Dessa forma, com a criação da Coordenação de Auditoria Interna é 

possível fazer uma melhor alocação das atividades de Auditoria para o setor correspondente a 

tais atividades.  

Evidenciou-se que com uma melhor visualização da realização da receita e execução 

das despesas, será possível, realocar recursos para áreas mais necessitadas e deficitárias, 

fazendo com que os recursos públicos atinjam todos os seus objetivos, sendo que o maior 

deles é satisfazer as necessidades sociais na área da educação. 

Com o objetivo de estabelecer a maior integração entre os setores que realizam 

atividades de controle interno, foi sugerida a criação de quatro Coordenações, a de Controle 

Interno, a de Auditoria Interna, a de Ouvidoria e a de Convênios e Contratos que terão 

funções específicas. Tais serão supervisionadas pela unidade de Controladoria Geral da UFC. 

Percebeu-se que a Controladoria através da expedição de normativos e elaboração de 

procedimentos para os setores que executam atividades de controle interno, vai ter o poder de 

evitar erros realizados na origem. Afinal, acontece na prática a repetição de procedimentos 

equivocados por falta de uma orientação prévia. 

As atividades sugeridas no modelo de uma unidade de Controladoria na UFC são as 

seguintes: coordenar as atividades de controle interno; emitir parecer sobre as contas; analisar 

processos por amostragem; observar os dados produzidos pelo Balanço Social; analisar os 

dados produzidos pela Contabilidade de Custos; alertar formalmente a autoridade 

administrativa competente sobre fatos que possam resultar em prejuízo ao erário; dar ciência 

ao Tribunal de Contas sobre irregularidades apuradas; desenvolver e implementar relatórios; 

monitorar as atividades dos Departamentos de Administração e de Contabilidade e Finanças e 

por fim, elaborar mensalmente relatórios sobre análise de desempenho. 

Conclui-se que é de suma importância para a Universidade a criação de uma unidade 

de Controladoria, a qual venha a colaborar bastante com esse crescimento pelo qual a 

Universidade passa, o que redunda no aumento do orçamento, na criação de novos cursos, 

demandando o aumento do controle eficiente e eficaz dos recursos. 
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