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O nosso país passa por varias circunstâncias graves relacionadas a gestão na Administração 

Pública,  tais como o mau direcionamento de recursos e a fiscalização sobre os seus gestores. 

Assim contabilidade publica vem transformando as ações contábeis em verdadeiras técnicas de 

controle, transmitindo e demonstrando de forma segura as informações das atividades 

realizadas pelas entidades. Na administração pública, o controle interno deve atuar de forma 

preventiva em todas as funções, sendo nos setores administrativo, jurídico, orçamentário, 

contábil, financeiro, patrimonial, de recursos humanos, onde procura buscar a realização do 

objetivo que se propõe. A auditoria interna tende assegurar a entidade para que não ocorram 

erros potenciais, assim a gestão fiscal pressupõe ação de planejamento e transparência, em que 

se previnem riscos e se corrigem desvios capazes de influenciar o equilíbrio das contas públicas. 

Nesse sentido a pesquisa tem como principal objetivo geral analisar o processo de atuação da 

auditoria interna da URFB. E seguindo essa vertente, direcionamos á objetivos específicos, que 

são: descrever o histórico da implantação da auditoria interna da UFRB; identificar a estrutura 

da auditoria interna da UFRB; demonstrar como atua a sua auditoria interna. Essa pesquisa 

quanto metodologia de trabalho se classifica como descritiva, em razão que o autor não interfere 

nos fatos estudados, apenas procura analisar, a pesquisa será enriquecida de perguntas 

semiestruturadas ao setor de auditoria da instituição, quanto à abordagem ela é qualitativa, 

tendo o delineamento documental e bibliográfico. Almeja-se que esse estudo possa contribuir 

aos profissionais atuantes na auditoria internas das Instituições Federais Ensino Superior 

(IEFS), e todos os profissionais que procuram se interar e entender de forma objetiva as 

atividades realizadas pela auditoria interna na administração publica. 
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