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1. Introdução 

 Pelo segundo ano consecutivo, a Auditoria Interna (AUD) da Capes contabilizou os 

benefícios dos trabalhos realizados. Foram definidos oito benefícios não-financeiros originários 

de 27 recomendações da AUD no período de 2018 a 2020. A contabilização é feita com base 

na Instrução Normativa nº 10, de 28 de abril de 2020, do Ministério da Transparência e 

Controladoria-Geral da União (CGU), que aprova a Sistemática de Quantificação e Registro 

dos Resultados e Benefícios da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder 

Executivo Federal. São considerados benefícios aquelas ações realizadas pelas unidades 

auditadas de cada órgão em atendimento às recomendações da Auditoria Interna.  

 Atividade prevista no Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) 2021 – AI07, a 

contabilização de benefícios é uma atividade de caráter permanente com a necessidade de 

aperfeiçoamento constante ao longo dos exercícios. Para identificar os benefícios são 

considerados os seguintes conceitos:  

• Prejuízo: dano ao erário que resulte em recomendação de reposição de 

bens e valores. 

• Benefício: impactos positivos observados na gestão pública a partir da 

implementação, por parte dos gestores públicos, de orientações e/ou 

recomendações provenientes das atividades de auditoria interna, sendo, 

portanto, resultantes do trabalho conjunto da UAIG e da gestão. 

• Benefício Financeiro: benefício que possa ser representado 

monetariamente e demonstrado por documentos comprobatórios, 

preferencialmente fornecidos pelo gestor, inclusive decorrentes de 

recuperação de prejuízos. 

• Benefício Não-Financeiro: benefício que, embora não seja passível de 

representação monetária, demonstre um impacto positivo na gestão de 

forma estruturante, tal como melhoria gerencial, melhoria nos controles 

internos e aprimoramento de normativos e processos, devendo sempre que 

possível ser quantificado em alguma unidade que não a monetária.  

 

Também são definidos os requisitos:  

a) Impacto Positivo na Gestão: eficácia; eficiência; legalidade; efetividade.  

 b) Nexo Causal: Os benefícios financeiros e não financeiros devem decorrer de orientações 

e/ou recomendações da atividade de auditoria interna governamental. 
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c) Benefício Financeiro Líquido: para apurar o benefício financeiro líquido, devem-se subtrair do 

benefício financeiro bruto os custos de adoção da medida por parte do gestor. Sempre que forem claros 

e mensuráveis, estes custos devem ser contabilizados, demonstrando a agregação de valor à gestão. 

São definidas ainda as regras de contabilização, evidenciação e validação dos 

benefícios.  

2. Objetivos 

• Introduzir a ação de sistemática de quantificação e registro dos resultados e dos 

benefícios financeiros e não-financeiros decorrentes da atuação da Auditoria Interna. 

• Possibilitar a apropriação dos resultados tanto no âmbito interno quanto externo. 

• Prestar contas à sociedade dos resultados alcançados. 

3. Metodologia 

Conforme previsto no Art. 12 da Portaria GAB Nº 220, de 27 de setembro de 2018, que 

dispõe sobre o Estatuto da Unidade de Auditoria Interna da Capes, foi realizada a atualização 

do monitoramento dos trabalhos de auditoria realizados no período 2018-2020. O 

monitoramento consiste no acompanhamento pela AUD do atendimento das recomendações 

apresentadas na versão final dos relatórios de auditoria por parte das áreas auditadas.   

A análise do atendimento das recomendações é realizada com base no 

acompanhamento das ações adotadas e registradas nos processos SEI das auditorias, além 

da verificação por parte da AUD em sistemas, plataformas e site de ações implementadas a 

partir das recomendações. 

No período 2018-2019 foram realizados 14 trabalhos de avaliação e 1 de consultoria, 

totalizando 15 auditorias, que renderam 160 recomendações. Conforme orientações da CGU, 

os benefícios contabilizados neste ano consideraram as providências adotadas de 01/01/2018 

a 31/12/2020.  

Com as especificidades do ano de 2020 no qual parte das atividades foram afetadas 

pela Pandemia da Covid-19, as recomendações de cunho financeiro, mesmo que tenham sido 

consideradas atendidas, não foram contabilizadas por não serem passíveis de comparação 

com os exercícios nos quais os trabalhos foram realizados e nos quais as recomendações 
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foram originadas. Desta forma, pela segunda vez, foram contabilizados apenas benefícios não-

financeiros.  

A evidenciação das informações utilizadas para a definição dos benefícios consta das 

planilhas de monitoramento da AUD, disponível no site da Capes – 

https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/auditorias. Nas planilhas constam as 

referências dos processos SEI utilizados para verificação do atendimento das recomendações.  

Os benefícios não-financeiros podem ser visualizados na planilha Excel no Anexo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/auditorias


Benefícios não-financeiros CAPES – 2018-2020 

Descrição 
Ano de adoção 
de providências 

pelo gestor 

Cód. Unidade 
Gestora 

Texto Recomendação Benefício  

Controle de acesso de 
pessoas no prédio da 
Capes  

2019 150299 - DGES  

RECOMENDAÇÃO 11. Manter controle 
sobre o acesso de todas as pessoas às 
dependências da Capes por meio das 
ferramentas disponíveis (catracas, 
controle de ponto, crachás, estações de 
trabalho). Organizar os cadastros de 
forma que sejam rastreáveis e possam ser 
apresentados à gestão ou aos órgãos de 
controle sempre que demandado. (Fonte: 
Relatório de Auditoria 1 SEI nº 1384861) 

Benefício 1 
Aquisição de novo sistema de 
acesso das pessoas ao edifício, com 
novas catracas e câmeras de 
segurança que registram entrada e 
saída; distribuição de cartões de 
acesso aos servidores, 
colaboradores e estagiários; 
cadastro de todos os visitantes na 
recepção. 

Concessão de Diárias e 
Passagens - Sistema 
SCDP 

2019 150299 - DGES  

RECOMENDAÇÃO 3: Solicitar a todas as 
Diretorias e à Presidência da CAPES, pelo 
menos anualmente, previsão das viagens 
que impliquem gastos com diárias e 
passagens (viagens que são possíveis de 
se prever, dentro da rotina de atividades 
de cada diretoria).  Informar a esta 
Auditoria Interna a data definida, até dia 
30/11/2019. (Fonte: Relatório de 
Auditoria 1 - SEI nº1136191) 

Benefício 2 
Implementação de controle interno 
para previsão anual de gastos com 
passagens e diárias. 

Controle e fluxos 
internos  

2020 1503000 - DPB 

RECOMENDAÇÃO 1: Instituir fluxos (ou 
outro instrumento de controle) das 
atividades realizadas para cada 
programa dentro das coordenações de 
maneira sistemática, observando as 
normas dos editais e legislações 
pertinentes a cada fase. Esta 
recomendação objetiva proporcionar 
ganhos de produtividade, clareza na 
definição dos papéis de cada colaborador 
e viabilização da gestão de riscos 
relacionados às atividades da unidade. 
(Fonte: Relatório de Auditoria 10 SEI nº 
1259212).  

Benefício 3 
Instituição de instrumentos de 
controle (fluxos) para as atividades 
realizadas nos programas da 
CGPE/DPB, observando as 
legislações pertinentes a cada fase 
dos projetos. 

Gestão e fluxos internos  2020 1503000 - DPB 

RECOMENDAÇÃO 2: Delegar a 
operacionalização dos Programas 
Estratégicos às Coordenações da CGPE de 
acordo com as competências definidas no 
Regimento Interno da Capes ou propor 
estrutura diferente para a Coordenação-
Geral, de forma que não seja necessária a 
divisão de Coordenações para a 
operacionalização dos programas, mas 
apenas de equipes. Esta recomendação 
visa proporcionar melhor estruturação da 
Coordenação-Geral, clareza das 
atribuições e competências das 
coordenações e dos 
servidores/colaboradores, proporcionar 
conformidade com o Regimento Interno 
da Capes, além de contribuir para a 
especialização dos 
servidores/colaboradores nos programas 
implementados. (Fonte: Relatório de 
Auditoria 10 SEI nº 1259212).  

Benefício 4 
Reestruturação das coordenações 
da CGPE/DPB, dividindo a gestão 
dos programas da seguinte maneira: 
os programas em parceria serão de 
responsabilidade da CPP 
(Coordenação de Programas em 
Parceria, atual CII), e os programas 
de apoio institucionais induzidos e 
emergenciais de competência da 
CAII (Coordenação de Programas de 
Apoio Institucionais Induzidos, atual 
CPE). 

Gestão estratégica  2020 1503000 - DPB 

RECOMENDAÇÃO 7: Solicitar à FAPESP e 
às demais FAPs que porventura não 
tenham enviado o estudo de demanda, 
que providenciem o encaminhamento do 
referido documento, visando 
ao atingimento do objetivo do programa: 
reduzir as assimetrias regionais existentes 
no Sistema Nacional de Pós-Graduação – 
SNPG. (Fonte: Relatório de Auditoria 10 
SEI nº 1259212).  

Benefício 5 
Redesenho do Programa CAPES/FAP 
e sua substituição pelo Programa de 
Desenvolvimento da Pós-Graduação 
(PDPG) - Parcerias Estratégicas nos 
Estados (Portaria nº 131, de 
03/09/2020. Essa portaria 
estabeleceu procedimentos para 
que as FAPs passem a eleger as 
áreas prioritárias para o 
cumprimento dos objetivos do 
edital (recomendações 7, 8 e 9); 
instituiu procedimentos 
padronizados para o envio de 
prestação de contas (recomendação 
10); estabeleceu critérios claros 
para a celebração os acordos 
(recomendação 11); e acordou 
critérios isonômicos para o 
estabelecimento das contrapartidas 
das FAPs. 



Adequação de acordos  2020 1503000 - DPB 

Recomendação 8: Considerar os estudos 
encaminhados pelas FAPs para fins de 
adequações dos acordos, se for o caso, 
com vistas ao atingimento do objetivo do 
programa. (Fonte: Relatório de Auditoria 
10 SEI nº 1259212).  

Benefício 5 
Redesenho do Programa CAPES/FAP 
e sua substituição pelo Programa de 
Desenvolvimento da Pós-Graduação 
(PDPG) - Parcerias Estratégicas nos 
Estados (Portaria nº 131, de 
03/09/2020. Essa portaria 
estabeleceu procedimentos para 
que as FAPs passem a eleger as 
áreas prioritárias para o 
cumprimento dos objetivos do 
edital (recomendações 7, 8 e 9); 
instituiu procedimentos 
padronizados para o envio de 
prestação de contas (recomendação 
10); estabeleceu critérios claros 
para a celebração os acordos 
(recomendação 11); e acordou 
critérios isonômicos para o 
estabelecimento das contrapartidas 
das FAPs. 

Procedimentos de 
estudos de demanda  

2020 1503000 - DPB 

Recomendação 9: Instituir procedimento 
para solicitação, recebimento e análise de 
estudo de demanda de cada FAP para 
novas concessões e para renovações das 
parcerias firmadas, visando atingir o 
objetivo do programa e concatenar as 
ações do programa com os estudos de 
demanda das FAPs. (Fonte: Relatório de 
Auditoria 10 SEI nº 1259212).  

Benefício 5 
Redesenho do Programa CAPES/FAP 
e sua substituição pelo Programa de 
Desenvolvimento da Pós-Graduação 
(PDPG) - Parcerias Estratégicas nos 
Estados (Portaria nº 131, de 
03/09/2020. Essa portaria 
estabeleceu procedimentos para 
que as FAPs passem a eleger as 
áreas prioritárias para o 
cumprimento dos objetivos do 
edital (recomendações 7, 8 e 9); 
instituiu procedimentos 
padronizados para o envio de 
prestação de contas (recomendação 
10); estabeleceu critérios claros 
para a celebração os acordos 
(recomendação 11); e acordou 
critérios isonômicos para o 
estabelecimento das contrapartidas 
das FAPs. 

Prestação de Contas 2020 1503000 - DPB 

Recomendação 10: Instituir 
procedimentos padronizados para a 
realização das atividades relacionadas aos 
relatórios de prestação de contas, com 
cronograma definido para o envio dos 
relatórios e disponibilização de modelo 
para preenchimento das FAPs, com o 
objetivo de obter o acompanhamento 
tempestivo das atividades realizadas em 
cada projeto e dar transparência à 
aplicação do recurso público. (Fonte: 
Relatório de Auditoria 10 SEI nº 
1259212).  

Benefício 5 
Redesenho do Programa CAPES/FAP 
e sua substituição pelo Programa de 
Desenvolvimento da Pós-Graduação 
(PDPG) - Parcerias Estratégicas nos 
Estados (Portaria nº 131, de 
03/09/2020. Essa portaria 
estabeleceu procedimentos para 
que as FAPs passem a eleger as 
áreas prioritárias para o 
cumprimento dos objetivos do 
edital (recomendações 7, 8 e 9); 
instituiu procedimentos 
padronizados para o envio de 
prestação de contas (recomendação 
10); estabeleceu critérios claros 
para a celebração os acordos 
(recomendação 11); e acordou 
critérios isonômicos para o 
estabelecimento das contrapartidas 
das FAPs. 

Gestão estratégica  2020 1503000 - DPB 

RECOMENDAÇÃO 11: Estabelecer 
critérios claros para celebração dos 
acordos entre a Capes e as FAPs, visando 
a transparência e a isonomia 
na celebração dos acordos. (Fonte: 
Relatório de Auditoria 10 SEI nº 
1259212).  

Benefício 5 
Redesenho do Programa CAPES/FAP 
e sua substituição pelo Programa de 
Desenvolvimento da Pós-Graduação 
(PDPG) - Parcerias Estratégicas nos 
Estados (Portaria nº 131, de 
03/09/2020. Essa portaria 
estabeleceu procedimentos para 
que as FAPs passem a eleger as 
áreas prioritárias para o 
cumprimento dos objetivos do 
edital (recomendações 7, 8 e 9); 
instituiu procedimentos 
padronizados para o envio de 
prestação de contas (recomendação 
10); estabeleceu critérios claros 
para a celebração os acordos 
(recomendação 11); e acordou 
critérios isonômicos para o 
estabelecimento das contrapartidas 
das FAPs. 



Contrapartidas  2020 1503000 - DPB 

Recomendação 12: Acordar as 
proporções das contrapartidas das 
Fundações de Amparo à Pesquisa com 
base em parâmetros formalmente 
instituídos, com o objetivo de obter 
transparência nos procedimentos e 
tratamento isonômico das Fundações de 
Amparo. (Fonte: Relatório de Auditoria 10 
SEI nº 1259212) 

Benefício 5 
Redesenho do Programa CAPES/FAP 
e sua substituição pelo Programa de 
Desenvolvimento da Pós-Graduação 
(PDPG) - Parcerias Estratégicas nos 
Estados (Portaria nº 131, de 
03/09/2020. Essa portaria 
estabeleceu procedimentos para 
que as FAPs passem a eleger as 
áreas prioritárias para o 
cumprimento dos objetivos do 
edital (recomendações 7, 8 e 9); 
instituiu procedimentos 
padronizados para o envio de 
prestação de contas (recomendação 
10); estabeleceu critérios claros 
para a celebração os acordos 
(recomendação 11); e acordou 
critérios isonômicos para o 
estabelecimento das contrapartidas 
das FAPs. 

Controles internos de 
pagamento a projetos  

2020 1503000 - DPB 

Recomendação 18: Aprimorar os 
controles internos no pagamento de 
projetos cadastrados equivocadamente, 
caso a DTI informe a inviabilidade ou 
necessidade de dilação de prazo para 
parametrização no sistema SICAPES.  Esta 
recomendação visa mitigar os riscos de 
recebimento de recursos administrativos 
e de erro no pagamento dos projetos. 
(Fonte: Relatório de Auditoria 10 SEI nº 
1259212).  

Benefício 6 
Aprimoramento dos controles 
internos no Programa 
Procad/Amazônia para: o 
pagamento de projetos (rec. 18); 
acompanhamento de concessão de 
bolsas e auxílios (rec. 19 e 21); 
integração de sistemas (rec. 20); 
correta classificação dos bolsistas 
(rec. 23 e 24); vedação de concessão 
de bolsas simultâneas (rec. 25); 
estabelecimento de critérios de 
avaliação de mérito pela comissão 
de avaliação e acompanhamento 
das propostas (rec. 30); e 
transparência no processo de 
avaliação dos projetos (rec. 31). 

Melhoria no sistema de 
concessão de bolsas  

2020 1503000 - DPB 

Recomendação 19: Verificar, junto à DTI, 
a possibilidade de tornar o 
preenchimento obrigatório do campo 
destinado ao “Código Programa PPG” e 
“Nome Programa PPG” no SCBA, àquelas 
modalidades que se vinculam a um PPG. 
Esta recomendação objetiva possibilitar o 
acompanhamento e ou bloqueio de 
bolsista não advindo de PPG que não se 
enquadre no estabelecido em edital, 
além de facilitar a conferência manual, 
caso não seja possível parametrizar com 
dados advindos de sistemas externos ao 
SCBA. (Fonte: Relatório de Auditoria 10 
SEI nº 1259212).  

Benefício 6 
Aprimoramento dos controles 
internos no Programa 
Procad/Amazônia para: o 
pagamento de projetos (rec. 18); 
acompanhamento de concessão de 
bolsas e auxílios (rec. 19 e 21); 
integração de sistemas (rec. 20); 
correta classificação dos bolsistas 
(rec. 23 e 24); vedação de concessão 
de bolsas simultâneas (rec. 25); 
estabelecimento de critérios de 
avaliação de mérito pela comissão 
de avaliação e acompanhamento 
das propostas (rec. 30); e 
transparência no processo de 
avaliação dos projetos (rec. 31). 

Integração de sistemas 
informatizados 

2020 1503000 - DPB 

Recomendação 20: Verificar, junto à DTI, 
a possibilidade de integração do SCBA à 
Plataforma Sucupira, nos itens em que há 
necessidade de verificação manual, 
mitigando o risco de concessão indevida. 
(Fonte: Relatório de Auditoria 10 SEI nº 
1259212).  

Benefício 6 
Aprimoramento dos controles 
internos no Programa 
Procad/Amazônia para: o 
pagamento de projetos (rec. 18); 
acompanhamento de concessão de 
bolsas e auxílios (rec. 19 e 21); 
integração de sistemas (rec. 20); 
correta classificação dos bolsistas 
(rec. 23 e 24); vedação de concessão 
de bolsas simultâneas (rec. 25); 
estabelecimento de critérios de 
avaliação de mérito pela comissão 
de avaliação e acompanhamento 
das propostas (rec. 30); e 
transparência no processo de 
avaliação dos projetos (rec. 31). 



Acompanhamento de 
bolsas concedidas no 
país 

2020 1503000 - DPB 

Recomendação 21: Aprimorar o 
acompanhamento da concessão de 
bolsas no país e no exterior, de forma a 
não transferir o controle de quesito de 
estabelecido em edital para os 
coordenadores proponentes, 
proporcionando assim, maior eficácia dos 
resultados pretendidos, como a redução 
de assimetria. (Fonte: Relatório de 
Auditoria 10 SEI nº 1259212).  

Benefício 6 
Aprimoramento dos controles 
internos no Programa 
Procad/Amazônia para: o 
pagamento de projetos (rec. 18); 
acompanhamento de concessão de 
bolsas e auxílios (rec. 19 e 21); 
integração de sistemas (rec. 20); 
correta classificação dos bolsistas 
(rec. 23 e 24); vedação de concessão 
de bolsas simultâneas (rec. 25); 
estabelecimento de critérios de 
avaliação de mérito pela comissão 
de avaliação e acompanhamento 
das propostas (rec. 30); e 
transparência no processo de 
avaliação dos projetos (rec. 31). 

Orientação aos 
coordenadores de 
projetos  

2020 1503000 - DPB 

Recomendação 23: Reforçar a orientação 
aos coordenadores para a correta 
classificação dos bolsistas, a fim que haja 
mitigação do risco de concessão indevida. 
(Fonte: Relatório de Auditoria 10 SEI nº 
1259212).  

Benefício 6 
Aprimoramento dos controles 
internos no Programa 
Procad/Amazônia para: o 
pagamento de projetos (rec. 18); 
acompanhamento de concessão de 
bolsas e auxílios (rec. 19 e 21); 
integração de sistemas (rec. 20); 
correta classificação dos bolsistas 
(rec. 23 e 24); vedação de concessão 
de bolsas simultâneas (rec. 25); 
estabelecimento de critérios de 
avaliação de mérito pela comissão 
de avaliação e acompanhamento 
das propostas (rec. 30); e 
transparência no processo de 
avaliação dos projetos (rec. 31). 

Controle e fluxos 
internos  

2020 1503000 - DPB 

RECOMENDAÇÃO 24: Aprimorar os 
controles internos de verificação da 
modalidade dos bolsistas, para que a 
eventual classificação incorreta seja 
detectada e registrada. (Fonte: Relatório 
de Auditoria 10 SEI nº 1259212).  

Benefício 6 
Aprimoramento dos controles 
internos no Programa 
Procad/Amazônia para: o 
pagamento de projetos (rec. 18); 
acompanhamento de concessão de 
bolsas e auxílios (rec. 19 e 21); 
integração de sistemas (rec. 20); 
correta classificação dos bolsistas 
(rec. 23 e 24); vedação de concessão 
de bolsas simultâneas (rec. 25); 
estabelecimento de critérios de 
avaliação de mérito pela comissão 
de avaliação e acompanhamento 
das propostas (rec. 30); e 
transparência no processo de 
avaliação dos projetos (rec. 31). 

Gestão estratégica  2019 1503000 - DPB 

RECOMENDAÇÃO 25: Revisar a vedação 
de concessão de bolsas simultâneas nos 
próximos editais, caso a concessão 
simultânea seja decorrente de 
interpretação interna da coordenação 
responsável, deixando claro no edital 
para que tipo de bolsa é de fato vedada. 
Esta proposta objetiva mitigar riscos de 
descumprimento de vedação prevista em 
edital e instigar maior transparência nos 
atos da coordenação, permitindo que 
todos os coordenadores utilizem da 
possibilidade de simultaneidade, 
tornando a informação equânime e 
tempestiva. (Fonte: Relatório de 
Auditoria 10 SEI nº 1259212).  

Benefício 6 
Aprimoramento dos controles 
internos no Programa 
Procad/Amazônia para: o 
pagamento de projetos (rec. 18); 
acompanhamento de concessão de 
bolsas e auxílios (rec. 19 e 21); 
integração de sistemas (rec. 20); 
correta classificação dos bolsistas 
(rec. 23 e 24); vedação de concessão 
de bolsas simultâneas (rec. 25); 
estabelecimento de critérios de 
avaliação de mérito pela comissão 
de avaliação e acompanhamento 
das propostas (rec. 30); e 
transparência no processo de 
avaliação dos projetos (rec. 31). 

Avaliação ad hoc 2020 1503000 - DPB 

Recomendação 30: Para os próximos 
editais, orientar os avaliadores ad hoc a 
embasarem as pontuações dos critérios 
da avaliação de mérito, oferecendo 
orientações mais detalhadas sobre o que 
se espera de sua avaliação, de forma que, 
posteriormente, essas avaliações 
possam auxiliar na análise de resultados, 
ao servir como parâmetro entre o que foi 
esperado pelos consultores e os 
resultados efetivamente obtidos pelo 
projeto. (Fonte: Relatório de Auditoria 10 
SEI nº 1259212).  

Benefício 6 
Aprimoramento dos controles 
internos no Programa 
Procad/Amazônia para: o 
pagamento de projetos (rec. 18); 
acompanhamento de concessão de 
bolsas e auxílios (rec. 19 e 21); 
integração de sistemas (rec. 20); 
correta classificação dos bolsistas 
(rec. 23 e 24); vedação de concessão 
de bolsas simultâneas (rec. 25); 
estabelecimento de critérios de 
avaliação de mérito pela comissão 
de avaliação e acompanhamento 
das propostas (rec. 30); e 
transparência no processo de 
avaliação dos projetos (rec. 31). 



Transparência dos 
processos de avaliação 
dos projetos  
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Recomendação 31: Para os próximos 
editais, verificar possibilidade de 
encaminhamento das análises dos 
avaliadores aos proponentes, visando a 
transparência no processo de avaliação 
dos projetos. (Fonte: Relatório de 
Auditoria 10 SEI nº 1259212).  

Benefício 6 
Aprimoramento dos controles 
internos no Programa 
Procad/Amazônia para: o 
pagamento de projetos (rec. 18); 
acompanhamento de concessão de 
bolsas e auxílios (rec. 19 e 21); 
integração de sistemas (rec. 20); 
correta classificação dos bolsistas 
(rec. 23 e 24); vedação de concessão 
de bolsas simultâneas (rec. 25); 
estabelecimento de critérios de 
avaliação de mérito pela comissão 
de avaliação e acompanhamento 
das propostas (rec. 30); e 
transparência no processo de 
avaliação dos projetos (rec. 31). 
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RECOMENDAÇÃO 32: Estabelecer 
procedimentos internos para atender às 
especificações de editais e regulamentos 
na concessão de benefícios em parcelas 
atreladas a avaliações parciais da 
execução do objeto, visando ao 
atendimento ao estabelecido no edital, à 
formalização das decisões tomadas 
internamente, à transparência dos atos 
administrativos e à mitigação dos riscos 
de pagamento indevido. 

Benefício 7 
Estabelecimento de procedimentos 
internos, no âmbito dos programas 
emergenciais, para:  atendimento 
ao estabelecido em edital, 
formalização das decisões tomadas 
internamente, transparência dos 
atos administrativos e mitigação de 
riscos de pagamentos indevidos 
(rec. 32); obtenção de manifestação 
jurídica para os instrumentos de 
seleção de projetos (rec. 33); 
transparência e impessoalidade na 
seleção de projetos (rec. 35); 
instrução processual (rec. 36, 37, 38 
e 29) 
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RECOMENDAÇÃO 33: Para os próximos 
editais, utilizar-se de parecer da 
Procuradoria Federal da Capes em todos 
os instrumentos de seleção de projetos, 
visando a utilização de instrumento legal 
e adequado, com respaldo jurídico. 

Benefício 7 
Estabelecimento de procedimentos 
internos, no âmbito dos programas 
emergenciais, para:  atendimento 
ao estabelecido em edital, 
formalização das decisões tomadas 
internamente, transparência dos 
atos administrativos e mitigação de 
riscos de pagamentos indevidos 
(rec. 32); obtenção de manifestação 
jurídica para os instrumentos de 
seleção de projetos (rec. 33); 
transparência e impessoalidade na 
seleção de projetos (rec. 35); 
instrução processual (rec. 36, 37, 38 
e 29) 
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RECOMENDAÇÃO 35: Para os próximos 
editais, estabelecer todos os critérios 
necessários para análise dos projetos 
submetidos, objetivando a maior 
transparência e impessoalidade na 
seleção dos projetos. 

Benefício 7 
Estabelecimento de procedimentos 
internos, no âmbito dos programas 
emergenciais, para:  atendimento 
ao estabelecido em edital, 
formalização das decisões tomadas 
internamente, transparência dos 
atos administrativos e mitigação de 
riscos de pagamentos indevidos 
(rec. 32); obtenção de manifestação 
jurídica para os instrumentos de 
seleção de projetos (rec. 33); 
transparência e impessoalidade na 
seleção de projetos (rec. 35); 
instrução processual (rec. 36, 37, 38 
e 29) 
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RECOMENDAÇÃO 36: Documentar, no 
sistema SEI, os atos administrativos 
relativos à gestão do programa, visando 
à adequação de instrução processual para 
manutenção do histórico do programa. 

Benefício 7 
Estabelecimento de procedimentos 
internos, no âmbito dos programas 
emergenciais, para:  atendimento 
ao estabelecido em edital, 
formalização das decisões tomadas 
internamente, transparência dos 
atos administrativos e mitigação de 
riscos de pagamentos indevidos 
(rec. 32); obtenção de manifestação 
jurídica para os instrumentos de 
seleção de projetos (rec. 33); 
transparência e impessoalidade na 
seleção de projetos (rec. 35); 
instrução processual (rec. 36, 37, 38 
e 29) 
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RECOMENDAÇÃO 37: Anexar os Termos 
AUXPE aos processos do sistema SCBA ou 
indicar comprovação dos aceites 
efetuados no sistema, para que os atos 
de gestão estejam respaldados por 
documentos comprobatórios, para os 
auxílios já concedidos do Programa 
de Prevenção e Combate ao vírus Zika. 

Benefício 7 
Estabelecimento de procedimentos 
internos, no âmbito dos programas 
emergenciais, para:  atendimento 
ao estabelecido em edital, 
formalização das decisões tomadas 
internamente, transparência dos 
atos administrativos e mitigação de 
riscos de pagamentos indevidos 
(rec. 32); obtenção de manifestação 
jurídica para os instrumentos de 
seleção de projetos (rec. 33); 
transparência e impessoalidade na 
seleção de projetos (rec. 35); 
instrução processual (rec. 36, 37, 38 
e 29) 
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RECOMENDAÇÃO 38: Para as próximas 
concessões de AUXPE, sempre respaldar 
o repasse de benefícios por meio de 
documentação comprobatória de 
compromisso, anexando-as aos sistemas 
disponíveis ou indicando comprovação 
dos aceites efetuados no sistema, para 
que os atos de gestão estejam 
respaldados por documentos 
comprobatórios. 

Benefício 7 
Estabelecimento de procedimentos 
internos, no âmbito dos programas 
emergenciais, para:  atendimento 
ao estabelecido em edital, 
formalização das decisões tomadas 
internamente, transparência dos 
atos administrativos e mitigação de 
riscos de pagamentos indevidos 
(rec. 32); obtenção de manifestação 
jurídica para os instrumentos de 
seleção de projetos (rec. 33); 
transparência e impessoalidade na 
seleção de projetos (rec. 35); 
instrução processual (rec. 36, 37, 38 
e 29) 
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RECOMENDAÇÃO 39: Efetuar e 
documentar o controle de 
disponibilização de bolsas no processo SEI 
de acompanhamento da Chamada, 
visando a transparência e a adequada 
documentação dos atos 

Benefício 7 
Estabelecimento de procedimentos 
internos, no âmbito dos programas 
emergenciais, para:  atendimento 
ao estabelecido em edital, 
formalização das decisões tomadas 
internamente, transparência dos 
atos administrativos e mitigação de 
riscos de pagamentos indevidos 
(rec. 32); obtenção de manifestação 
jurídica para os instrumentos de 
seleção de projetos (rec. 33); 
transparência e impessoalidade na 
seleção de projetos (rec. 35); 
instrução processual (rec. 36, 37, 38 
e 29) 

Transparência 
Pública/Classificação de 
Informação 
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RECOMENDAÇÃO  8. Dar continuidade 
aos trabalhos da Comissão Permanente 
de Avaliação de Documentos Sigilosos da 
Capes (Portaria GAB nº 189, de 19 de 
agosto de 2019, SEI nº 1041733). (Fonte: 
Relatório Diagnóstico de Governança 
Capes 2020 (SEI nº 1325245).  

Benefício 8 
260 processos sigilosos 
desclassificados. 

Fonte: Planilha elaborada pela AUD/Capes.  


