
                                                                  Universidade Federal de São Carlos                                                          
                                                                          AudIn - Auditoria Interna 

                                                               Rodovia Washington  Luis, Km 235                         

                                                              CEP: 13.565-905 – São Carlos-SP – Brasil 

                                                     (016) 3351-9782 / 3306.6558  -  Fax (016) 3361-2081 

                                 E-mail:  auditoria@ufscar.br     

  

 

Relatório de Monitoramento do PPP- RAI nº 04/2015 – Veículos (Transportes) 

Assunto: Acompanhamento do Plano de Providências Permanente - referente ao Relatório 

de Auditoria Interna nº 04/2015 – Veículos (Transportes). 

 

3 - ASSUNTO –  Veículos oficiais (Transportes) 

3.1.1 – CONSTATAÇÃO GERAL EM TODOS OS CAMPI DA UFSCar:  

Ausência de sistemas de gestão e/ou integração de sistemas de TI implementados 

na área de Transportes em todos os Campi da UFSCar. 

3.1.1.1 RECOMENDAÇÃO:  

Implementar o módulo ativo de “transportes” no ERP da UFSCar (Sistema de Informações Gerenciais) 
de forma que permita uma gestão do uso e manutenção da frota de veículos da instituição em 

consonância com os princípios da legalidade, eficiência e eficácia. 

 

Atualização das providências adotadas: Não houve manifestação em fev/2017. 

Análise da AudIn: Considerando que - segundo a SIn – Secretaria Geral de 

Informática da UFSCar - não haverá continuidade do sistema de ERP da 

Universidade (SAGUI-UFSCar), o que não possibilitará o atendimento à 

recomendação proposta. Entretanto, entendemos que há outras soluções de TI que 

podem ser adotadas além da possível continuação e reimplementação do ERP- 

SAGUI na UFSCar. Fatos que corroboram para que a Auditoria Interna mantenha a 

recomendação que será objeto de  análise em auditorias futuras para verificar as 

ações implementadas em relação à integração de TI na área de transportes em 

todos os Campi da UFSCar.  

Dessa forma, reformulamos a recomendação para: 

3.1.1.1.RECOMENDAÇÃO (reformulada): 

Implementar sistemas de TI para integração da área de transportes de todos os 

Campi da Universidade. 

Posição da AudIn: Pendente. 

Prazo: 31/08/2017. 

 

 

 

 

São Carlos, 17 de janeiro de 2018. 

 

 

Wania Maria Recchia 

      Coord. AuDin 


	Ausência de sistemas de gestão e/ou integração de sistemas de TI implementados na área de Transportes em todos os Campi da UFSCar.
	3.1.1.1 RECOMENDAÇÃO:
	Implementar o módulo ativo de “transportes” no ERP da UFSCar (Sistema de Informações Gerenciais) de forma que permita uma gestão do uso e manutenção da frota de veículos da instituição em consonância com os princípios da legalidade, eficiência e eficá...
	3.1.1.1.RECOMENDAÇÃO (reformulada):

