
A Comissão de Ética do Ifal, partilha com as pessoas servidoras do Ifal o trabalho e as atividades da
Auditoria que também compõe a Comissão de Integridade da instituição. Esta série especial do
InfoEthos,  traz as ações e trabalhos desenvolvidos pela Auditoria e também atividades que podem
ser realizados com a Comissão de Ética (CE-Ifal). Destaca-se que este informativo vem se
consolidando como instrumento educativo voltado para a mobilização dos partícipes do Ifal à
construção de cultura ética em meio ao contexto em que estamos vivendo.

Entrevista Auditora Marília Cristyne Souto Galvão Barros Matsumoto

1.    Qual a importância e a relação das atividades desenvolvidas pela Auditoria e a Ética?

 

A Auditoria Interna das instituições públicas tem o propósito de aumentar e proteger o valor

organizacional fornecendo avaliação, assessoria e aconselhamento baseados em risco. A relação da

Auditoria Interna com a Ética se dá, portanto, porque tais atividades devem ser realizadas em

conformidade com princípios e requisitos éticos, uma vez que os auditores devem servir ao interesse

público e honrar a confiança pública, executando seus trabalhos com honestidade, diligência e

responsabilidade.

Os auditores internos governamentais devem ser capazes de lidar de forma adequada com pressões

ou situações que ameacem seus princípios éticos ou que possam resultar em ganhos pessoais ou

organizacionais inadequados, mantendo conduta íntegra e irreparável, uma vez que o próprio

Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal

aponta que estes devem declarar impedimento nas situações que possam afetar o desempenho das

suas atribuições e, em caso de dúvidas sobre potencial risco para a objetividade, devem buscar

orientação junto aos responsáveis pela supervisão do trabalho ou à comissão de ética ou instância

similar, conforme apropriado na organização. O normativo indica, também, que as recomendações de

melhoria dos processos de governança devem ter por objetivo promover a ética e os valores

apropriados no âmbito da Unidade Auditada e, ainda, avaliar o desenho, implantação e a eficácia dos

objetivos, programas e atividades da Unidade Auditada relacionados à ética.
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2. Que ações a Auditoria desenvolve no Ifal?

 

A Auditoria Interna do Ifal (Audint), subordinada ao Conselho Superior, é o órgão de controle

responsável por fortalecer e assessorar a gestão, bem como racionalizar as ações do Ifal e prestar

apoio, dentro de suas especificidades no âmbito da instituição, aos órgãos de controle do Sistema de

Controle Interno do Poder Executivo Federal e ao Tribunal de Contas da União, respeitada a legislação

pertinente.

A Audint busca auxiliar o Ifal a realizar seus objetivos, a partir da aplicação de uma abordagem

sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de governança, de

gerenciamento de riscos e de controles internos. Os destinatários dos serviços de avaliação e de

consultoria prestados são a alta administração, os gestores e a sociedade.

 

3. Em que medida a instituição está alinhada com a regulamentação sobre Auditoria?

O Ifal adequou os normativos internos relacionados às atividades de auditoria interna à

regulamentação expedida pelo órgão de supervisão técnica - Controladoria-Geral da União (CGU) -

que também acompanha os processos de indicação da chefia, de planejamento, execução e

monitoramento das atividades desenvolvidas. Além disso, desde 2019, a Audint tem pautado seus

trabalhos com base nos riscos aos objetivos estratégicos e manifestações da sociedade (por meio

de consulta à Ouvidoria), implementou o Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ) e tem

avançado na transparência e comunicação com a sociedade, por meio da reformulação de suas

publicações no site institucional.

 

4. Que ações são ou podem ser desenvolvidas conjuntamente entre Auditoria e Comissão de Ética?

As principais ações que podem ser desenvolvidas conjuntamente entre Auditoria e Comissão de Ética

são as relativas à disseminação de valores e promoção de uma cultura ética e íntegra. 
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5. Que mensagem pode deixar às pessoas servidoras do Ifal sobre Ética e Controle Interno?

A principal mensagem que gostaria de deixar é a de que promovermos e atuarmos em conformidade
com valores éticos, vai além do aspecto da conformidade e de meramente cumprir nossa obrigação
enquanto servidores públicos. É importante reconhecer nossa importância e o impacto de nossas
ações onde estamos inseridos. O Ifal tem o papel delineador de caminhos para o desenvolvimento
local e regional através da oferta de Educação Profissional e Tecnológica. Esse comprometimento de
cada servidor e servidora em cada atividade realizada cotidianamente traduz-se na qualidade da
instituição que construímos e no produto que entregamos à sociedade.

 

COMISSÃO DE ÉTICA DO IFAL

INFOEthos  17 - OUTUBRO/2021
 

EDIÇÃO ESPECIAL 5 

COMEMORATIVA 

1 ANO DE INFORMATIVO



 

 

INFOEthos  17 - OUTUBRO/2021
 

EDIÇÃO ESPECIAL 5
COMEMORATIVA

1 ANO DE INFORMATIVO

Ficha Técnica

EQUIPE RESPONSÁVEL
Membros Titulares
Felipe Carvalho Olegário
José Enildo Freire  Costa
Adriana Paula Q. R. e S. Oliveira Santos
Membros Suplentes
Renata Pires de Oliveira
Ednaldo Farias Gomes
Secretária Executiva 
Lemberg Cristina dos S. Mafra Barbosa

Design|Logomarca
Bruna Oliveira I @ilustra.buy

O INFOETHOS É O INFORMATIVO DA COMISSÃO DE ÉTICA DO IFAL DE
PERIODICIDADE MENSAL E PUBLICAÇÃO DIGITAL


