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RESUMO 

A pesquisa objetiva a análise da quantificação e registro de benefícios financeiros e não 

financeiros das Universidades Federais do Brasil. A Instrução Normativa nº 10, de 28 de abril 

de 2020, da Controladoria-Geral da União, aprova a sistemática de quantificação e registro 

dos resultados e benefícios da atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder 

Executivo Federal. Por se tratar de uma norma recente, é necessário o estudo do modo como 

está sendo sua execução. Através dos Relatórios Anuais de Auditoria Interna (RAINTS) de 

2020, foram coletados os dados da contabilização de benefícios nas 68 universidades federais 

registradas no MEC. Como resultado, encontrou-se que mais de um terço não contabilizou 

benefícios e, nas que contabilizaram, o número de universidades que pontuaram benefícios 

não financeiros foi superior ao dobro das que pontuaram benefícios financeiros. A normativa 

melhora a transparência da Gestão Pública, mas precisa ser aprimorada quando aplicada nas 

instituições que não contabilizaram benefícios. 

 

 

Palavras-chave: Auditoria Interna; IN CGU 10/2020; Benefícios da Auditoria Interna; 

Universidades Federais; Auditoria Governamental. 

 

 

 

ABSTRACT 

The research aims to analyze the quantification and registration of financial and non-financial 

benefits of Federal Universities in Brazil. Normative Instruction No. 10, of April 28, 2020, of 

the Comptroller General of the Union approves the system for quantifying and recording the 

results and benefits of the Governmental Internal Audit activity of the Federal Executive 

Branch. As it is a recent standard, it is necessary to study how it is being implemented. 

Through the 2020 Annual Internal Audit Reports (RAINTS), benefit accounting data was 

collected at the 68 federal universities registered at MEC. As a result, it was found that more 

than a third did not account for benefits and, in those that did, the number of universities that 

scored non-financial benefits was more than twice as big than those who scored financial 

benefits. The regulation improves the transparency of Public Management, but needs to be 

improved when applied in institutions that did not account for benefits. 

 

 

Keywords: Internal Audit; IN CGU 10/2020; Benefits of Internal Audit; Federal Universities; 

Governmental Audit. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O setor público, na sua função principal de fornecer bens e serviços à sociedade, 

satisfazendo suas necessidades sociais e econômicas a um nível satisfatório de qualidade 

(LIMA e DINIZ, 2016), depende da gestão dos recursos financeiros públicos. Aliada ao 

controle do erário, a transparência oferece a oportunidade de aproximar os cidadãos à gestão.  

O controle das finanças públicas está atualmente ligado à Lei nº 4.320/1964, sendo 

considerada um marco da contabilidade no setor público (BRASIL, 2021a). A Lei 

Complementar nº 101 também representa um avanço na qualidade da gestão e no controle das 

contas públicas (LIMA, 2018). A transparência, por sua vez, foi marcada pela Lei n° 

12.527/2011, denominada Lei de Acesso à Informação, que dispõe sobre o acesso, restrições e 

divulgação da informação. Além das normativas, o patrimônio público e a transparência têm 

em suas gestões o auxílio da Controladoria Geral da União - CGU, que dá apoio a essas 

temáticas enquanto trabalha na defesa contra a corrupção, ações de auditoria pública, 

correição e ouvidoria (BRASIL, 2021b).   

Dado o seu propósito, a CGU elaborou a Instrução Normativa nº 10, de 28 de abril de 

2020, que aprova a sistemática de quantificação e registro dos resultados e benefícios da 

atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal. Essa metodologia, 

conforme Brasil (2019), além de visar a prestação de contas à sociedade, busca padronizar a 

apuração de economia e prejuízo, e assegurar que os resultados divulgados sejam verdadeiros 

e possam ser comprovados.  

No âmbito do setor público, surgem as Instituições de Ensino Superior (IES) públicas, 

formadas por universidades, centros universitários, faculdades, institutos federais e escolas de 

governo, podendo ser de categoria administrativa federal, estadual ou municipal. Segundo o 

MEC (2022), há 341 IES públicas ativas e credenciadas ao MEC em 2022, sendo 68 delas 

universidades federais, chamadas de Instituições Federais de Ensino Superior (IFES). 

Segundo o Censo da Educação Superior, realizado pelo Ministério da Educação (2021), das 

2.080.146 matrículas em IES públicas no ano de 2019, que são 24,18% do total de estudantes 

em graduação do ensino superior, 1.114.468 pertencem às universidades federais, cerca de 

53,58%. Ainda segundo o censo, haviam 176.403 docentes em exercício em IES públicas em 

2019, representando 45,70% do total de docentes do magistério superior. Desses, 79,45% 
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pertencendo às universidades. Conforme o Painel do Orçamento Federal, disponibilizado pelo 

Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento - SIOP (2022), 33 bilhões de reais foram 

empenhados no orçamento para o Ministério da Educação na categoria de ensino superior. A 

Agência Câmara de Notícias (2021), através do Painel do Orçamento Federal, constou que 2,5 

bilhões de reais foram destinados às universidades federais em 2021.  

Nesse contexto, surgem as Unidades de Auditoria Interna – AUDIN das universidades 

públicas federais, que adotam a metodologia de quantificação de benefícios, enquanto prestam 

sua função de maximizar a eficiência das atividades internas e externas relacionadas à sua 

unidade. Ao salientar o destaque das Universidades Federais na produção científica, uma vez 

que representam quinze dentro das vinte universidades que mais produzem pesquisas 

acadêmicas no Brasil (CROSS; THOMSON; SINCLAIR, 2018), e considerando que os 

controles internos produzem efeitos sobre os resultados, evidencia-se impacto indireto da 

AUDIN sobre a geração de conhecimento. 

 

1.1. Problema da pesquisa e delimitação do tema 

 

Diante de sua relevância, as AUDIN das Universidades Federais precisam de análise 

em relação aos resultados da IN CGU nº 10/2020, por conta da sua implementação nas 

AUDIN, que ainda no RAINT de 2021, estava em processo de adaptação, o que gera incerteza 

quanto ao controle organizacional do Poder Executivo e sua governança pública. Portanto, o 

problema a ser respondido na presente pesquisa é: como a prática da sistemática de 

quantificação, registro de benefícios financeiros e não financeiros nas Universidades 

Federais do Brasil está sendo divulgada? 

 

1.2. Objetivo geral e objetivos específicos 

 

O estudo tem como objetivo geral a análise do processo de quantificação e registro de 

benefícios financeiros e não financeiros das Universidades Federais do Brasil. Os objetivos 

específicos são:   

a) Coletar dados numéricos dos benefícios financeiros e não financeiros das 

Universidades Federais segundo a Instrução Normativa CGU nº 10/2020;  

b) Comparar as Universidades Federais entre si a fim de identificar padrões nos dados;  
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c) Identificar como os parâmetros utilizados pelas IFES atendem à IN 10/2020 da 

Controladoria-Geral da União (CGU). 

1.3. Justificativa da pesquisa 

 

A pesquisa justifica-se pela escassa quantidade de estudos acadêmicos da IN CGU nº 

10/2020. Por essa instrução normativa ter sido aprovada há menos de dois anos, certas 

unidades de auditoria ainda estão em fase de implementação da sistemática, o que impacta os 

usuários dos RAINTS, portanto, quanto mais estudos acerca do tema, melhor pode se dar essa 

implementação e a informação gerada a partir dela. Sua relevância decorre do fato que a 

contabilização de benefícios financeiros e não financeiros é parte de um sistema que beneficia 

a sociedade como um todo, contemplando ainda o orçamento público federal, o que contribui 

para o governo, além de ter repercussão na auditoria governamental, nos auditores interno e, 

por fazerem parte do tema da pesquisa, beneficiar as universidades federais brasileiras, cujos 

controles internos impactam as pesquisas e a geração de conhecimento. A viabilidade da 

pesquisa se dá pelo fácil acesso aos RAINTS das universidades, disponíveis nos seus sítios 

institucionais ou no sítio particular da unidade de auditoria interna da instituição. 

1.4. Estrutura da pesquisa 

 

O estudo será organizado entre cinco partes, a primeira sendo a introdução, que 

contém a contextualização do tema, problema e delimitação da pesquisa, objetivos gerais e 

específicos e hipótese adotada. Na segunda parte, é apresentada a revisão de literatura a partir 

do estudo da CGU, auditoria interna governamental, IN CGU nº 10/2020 e pesquisas 

anteriores. Na terceira parte, é explicado o proceder metodológico para alcançar os objetivos 

da pesquisa. Na quarta parte, os resultados são apresentados, analisados e discutidos. Por fim, 

na última parte, são apresentadas as considerações finais e sugestões para pesquisas futuras 

sobre o tema. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1. Auditoria interna governamental 

 

Segundo Brasil, auditoria governamental é: 

 

O conjunto de técnicas que visa avaliar a gestão pública, pelos processos e 

resultados gerenciais, e a aplicação de recursos públicos por entidades de direito 

público e privado, mediante a confrontação entre uma situação encontrada com um 

determinado critério técnico, operacional ou legal (2001).  

A auditoria interna, conforme Sales et al. (2014), veio como ramificação da auditoria 

externa, como forma de auxiliar na solução de problemas de modo mais preciso, uma vez que 

o auditor interno possui mais conhecimento acerca dos controles da empresa.   

No Brasil, a auditoria se consolidou a partir da chegada de empresas externas de 

auditoria independente ao território brasileiro (Mendes e Silva, 2018). Atualmente, ela 

contribui para as mais diversas situações, dentre elas, o auxílio à gestão através do 

aconselhamento de eficiência, eficácia e efetividade para os controles internos. Seu objetivo, 

conforme o Conselho Federal de Contabilidade (2003), é "agregar valor ao resultado da 

organização, apresentando subsídios para o aperfeiçoamento dos processos, da gestão e dos 

controles internos, por meio da recomendação de soluções para as não-conformidades 

apontadas nos relatórios".  

Atualmente, segundo Sousa e Costa (2019), os padrões internacionais de auditoria 

interna são definidos pelo IIA, quando estabelece uma base conceitual nomeada International 

Professional Practices Framework – IPPF, de modo a orientar as melhores práticas para o 

exercício dos auditores internos. No âmbito do setor público, conforme Sousa, Ritter e Costa 

(2019), a CGU tem editado Instruções Normativas, apresentadas no Quadro 1, que 

padronizam o exercício da auditoria interna. 

Quadro 1 - Cronologia das diretrizes da CGU a respeito das Auditorias Internas governamentais 

2001 IN Nº 01 
Define diretrizes, princípios, conceitos e aprova normas técnicas para a atuação do 

Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal. 

2006 IN Nº 07 

Estabelece normas de elaboração e acompanhamento da execução do Plano Anual de 

Atividades das Auditorias Internas das entidades da administração indireta do Poder 

Executivo Federal, e dá outras providências. 
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2007 IN Nº 01 
Estabelece o conteúdo do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna e do 

Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna. 

2015 IN Nº 24 

Dispõe sobre o Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT), os trabalhos de auditoria 

realizados pelas unidades de auditoria interna e o Relatório Anual de Atividades da 

Auditoria Interna (RAINT) e dá outras providências. 

2017 

IN Nº 03 
Aprova o Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental do 

Poder Executivo Federal. 

IN Nº 08 
Aprova o Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna 

Governamental do Poder Executivo Federal. 

2018 

IN Nº 04 
Aprova a Sistemática de Quantificação e Registro dos Resultados e Benefícios da 

Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal. 

IN Nº 09 

Dispõe sobre o Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT e sobre o Relatório Anual 

de Atividades de Auditoria Interna - RAINT das Unidades de Auditoria Interna 

Governamental do Poder Executivo Federal e dá outras providências. 

2020 

IN Nº 10 
Aprova a Sistemática de Quantificação e Registro dos Resultados e Benefícios da 

Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal. 

IN Nº 13 
Aprova os requisitos mínimos a serem observados nos estatutos das Unidades de 

Auditoria Interna Governamental (UAIG) do Poder Executivo Federal. 

Fonte: Adaptado de Sousa e Costa (2018) e Sousa, Ritter e Costa (2019). 

A CGU tem a missão institucional de “[...] promover o aperfeiçoamento e a 

transparência da Gestão Pública, a prevenção e o combate à corrupção, com participação 

social, por meio da avaliação e controle das políticas públicas e da qualidade do gasto” 

(BRASIL, 2022). Desse modo, a auditoria interna governamental é um instrumento que 

auxilia a CGU a cumprir seus objetivos, ressaltando a relevância dos efeitos das instruções 

normativas, tais como o conteúdo contido nos PAINTS e RAINTS, como políticas públicas. 

Conforme Brasil (2017a), a auditoria interna governamental, na esfera do Poder 

Executivo Federal, é executada pelo conjunto de Unidades de Auditoria Interna 

Governamental (UAIG) da Secretaria Federal de Controle Interno - SFC e as Controladorias 

Regionais da União, que pertencem à estrutura do Ministério da Transparência e 

Controladoria-Geral da União - CGU.  

Segundo Arrais e Veras (2014), a auditoria governamental deve trabalhar de modo a 

comprovar a legalidade e legitimidade, assim como julgar se os resultados da Administração 

Pública estão sendo econômicos, eficientes e eficazes. Castro (2018) destaca o auxílio à alta 

administração para a tomada de decisões como um dos fins da auditoria interna 

governamental.  
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Para a realização de seus objetivos, é fundamental que a UAIG elabore o seu 

Planejamento Anual de Auditoria Interna (PAINT), que “[...] consiste em um processo 

dinâmico e contínuo” (BRASIL, 2017c). Conforme Brasil (2017a), esse planejamento é 

baseado em riscos, isso significa que os controles internos serão implementados em resposta 

aos riscos identificados. A partir do PAINT, são informados a execução do planejamento e os 

resultados dos trabalhos de auditoria no Relatório Anual de Auditoria Interna (RAINT) 

(BRASIL, 2018). 

Através de seus processos, a auditoria interna contribui para a gestão de riscos, 

aumento da eficiência e eficácia nas organizações, consequentemente, impacta a qualidade do 

bem ou serviço que está sendo realizado e a percepção de seu usuário. Além disso, Pereira e 

Nascimento (2005) concluem que a auditoria interna é eficaz na detecção de fraudes, apesar 

de essa não ser sua principal função. 

 

2.2. Instrução normativa CGU nº 10/2020  

 

A Instrução Normativa nº 3, de 09 de junho de 2017, foi a primeira normativa a 

aprovar a sistemática de contabilização de benefícios no âmbito do Poder Executivo Federal. 

A Instrução Normativa nº 4, de 11 de junho de 2018, possui o propósito de aprofundar os 

procedimentos pelos quais a sistemática deve ser realizada, assim como definir conceitos 

relacionados. Já a Instrução Normativa nº 10, de 28 de abril de 2020 é uma atualização da IN 

CGU nº 04/18. Ambas possuem os mesmos conceitos, mas a última normativa vem com o 

acréscimo de ilustrações exemplificando a atuação da auditoria mediante a contabilização de 

benefícios e demais conceitos relacionados. 

A IN CGU nº 10/20 apresenta inicialmente os conceitos básicos da respectiva 

normativa, conforme Quadro 2.  

Quadro 2 – Conceitos básicos 

Termo Conceito 

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 
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Termo Conceito 

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  

Fonte: Brasil (2020). 

Além dos preceitos básicos, são apresentados os requisitos da sistemática. Para que um 

benefício possa ser contabilizado, é exigido que ele tenha causado impacto positivo na gestão, 

por intermédio da eficácia, eficiência, legalidade ou efetividade, tenha nexo causal em relação 

às orientações e recomendações da AUDIN, e seja apurado o benefício financeiro líquido, isso 

é, subtrair os custos da adoção da medida do benefício financeiro bruto. 

Em seguida, definem-se as regras de contabilização. Quanto ao processo de 

contabilização, o Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU) deve 

dispor de um sistema para a contabilização. Quanto ao período, podem ser registrados os 

benefícios do exercício presente e, retroativamente, os referentes aos dois exercícios 

anteriores. Para os benefícios de efeito continuado, pode-se contabilizá-los até sessenta meses. 

Para a evidenciação, a UAIG deve evidenciar o nexo causal entre seu trabalho e o impacto na 

gestão. Por fim, para a validação dos benefícios, devem existir instâncias de aprovação, sendo 

que, quando avaliados pela UAIG, é importante que haja segregação de funções.  

Destaca-se que a normativa recomenda que sejam contabilizados apenas os benefícios 

financeiros acima de R$ 100.000,00 (BRASIL, 2019), considerando o custo-benefício para a 

realização dos procedimentos da sistemática. 

Conforme a  IN CGU nº 10/2020, os benefícios financeiros são originados dos gastos 

evitados e valores recuperados. Os benefícios não financeiros podem ser em função da 

dimensão afetada ou da repercussão. Os benefícios em função da dimensão seriam: 

a) missão, visão e/ou resultado ou pessoas - quando o benefício implementado afeta os 

processos finalísticos; 

b) pessoas, infraestrutura e/ou processos internos - benefício implementado afetou os 

processos de apoio e/ou gerenciais da organização. 

Os benefícios em função da repercussão, conforme explicita Brasil (2019), podem ser: 



20 

 

 

a) transversal - quando o benefício impacta outras unidades de Administração Pública, 

ultrapassando a unidade auditada, ou seja, repercussão interministerial; 

b) estratégica - quando benefício é tratado pela Alta Administração da unidade, 

portanto, repercussão em órgão superior; 

c) benefício tático/operacional - quando diz respeito às atividades internas e/ou 

operacionais da unidade, mas não decorre da tomada de decisão da Alta Administração, 

representando uma repercussão na unidade jurisdicionada. 

A contabilização de benefícios é apresentada no RAINT da UAIG, que deve ser 

disponibilizado à CGU, às Secretarias de Controle Interno ou às unidades setoriais do Sistema 

de Controle Interno, a depender do caso, até 90 dias após o término da vigência do PAINT, e 

publicado na página da internet do órgão ou da entidade, de modo que possa ser facilmente 

acessado pelos órgãos ou cidadãos interessados (BRASIL, 2018). 

 

2.3. Pesquisas anteriores 

 

 

Apesar das AUDIN estarem disponíveis para o aperfeiçoamento da Administração 

Pública, Souza (2019) constatou que elas são subutilizadas como um instrumento da gestão 

pública, pois não recebem os recursos financeiros necessários para treinamento profissional 

do corpo técnico e por existir resistência para que elas integrem as reuniões administrativas de 

seus Conselhos Superiores e gestores. Essa conclusão foi resultado de uma pesquisa 

qualitativa com a auditoria interna da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

Da perspectiva da Alta Administração das universidades públicas federais, composta 

por Reitores, Vice-Reitores, Pró-Reitores de Administração e Pró-Reitores de Planejamento, 

Pinheiro e Oliva (2020) constataram que a maioria das universidades pesquisadas não realiza 

a gestão de riscos que deveria ser feita por ela. Em relação às auditorias internas, a maioria da 

Alta Administração concorda que elas têm uma atuação proativa, alinhada com os objetivos 

estratégicos da universidade, enquanto apoia a governança e avalia os controles internos da 

gestão de forma eficaz. O estudo foi feito a partir de uma pesquisa quali-quantitativa, 
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coletando dados através de um questionário à Alta Administração, seguido por uma entrevista 

realizada em grupo com Pró-Reitores de Administração. 

Sousa (2019), com o intuito de diferenciar a perspectiva da Alta Administração e dos 

membros de Auditoria Internas de universidades públicas federais quanto à eficácia da 

auditoria interna, realizou um estudo quali-quantitativo, a partir da coleta de dados do perfil 

dos membros da auditoria interna e membros dos Conselhos Superiores das Universidades 

Federais brasileiras. Foi analisado que as variáveis de competência, tamanho, relacionamento 

e suporte afetam a visão que a Alta Administração e Auditorias Internas têm sob o trabalho da 

auditoria interna, enquanto a independência não foi confirmada como influenciadora.   

Martins, Marçal e Alberton (2020) estudaram a percepção dos auditores das IFES 

quanto à contabilização de benefícios prevista na IN CGU nº 4/2018 a partir da aplicação de 

questionários direcionados às auditorias internas das IFES. Como resultado, foi obtido que 

cerca de 30% dos participantes da pesquisa não obtiveram um treinamento para a 

implementação desse processo. As maiores dificuldades relatadas pelos auditores para 

implementar a IN CGU nº 4/2018 foram referentes à ausência de sistema informacional, 

carência de orientações por parte da CGU e falta de capacitação ou treinamento insuficiente. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Trata-se de um estudo exploratório que utiliza metodologia quali-quantitativa. Além 

da coleta de dados quantitativos, é feita a análise desses dados de modo quantitativo e 

qualitativo. A tipologia de pesquisa exploratória se justifica, pois, a metodologia de 

contabilização de benefícios financeiros e não financeiros proposta pela CGU no poder 

executivo é pouco explorada academicamente, portanto, se encaixa no conceito de Lozada 

(2019), que define o objetivo das pesquisas exploratórias como de aprofundar um assunto 

pouco estudado e contextualizar o assunto em estudo. Diante disso, Matias-Pereira (2019) 

menciona que o intuito da pesquisa exploratória é tornar o assunto em questão explícito ou 

formular hipóteses.  

Quanto aos procedimentos, a pesquisa é de caráter documental, definida por Matias-

Pereira (2019, p. 91) como uma pesquisa "[...] elaborada a partir de materiais que não 

receberam tratamento analítico". A pesquisa documental tem como fonte de coleta de dados 

“[...] apenas documentos, escritos ou não, que constituem o que se denomina de fontes 

primárias” (MARCONI; LAKATOS, 2021, p. 203), que, no caso da presente pesquisa, são os 

Relatórios Anuais de Auditoria Interna.  

Inicialmente, a partir de uma coleta de dados realizada em janeiro de 2022, foram 

transportados todos os nomes das universidades federais brasileiras credenciadas ao MEC no 

ano de 2021 para uma planilha no programa Excel. Os nomes foram coletados a partir do e-

MEC. Após, foi feita a visita ao sítio de cada universidade ou da auditoria interna para 

recolher os RAINTS. Então, foi feita a primeira divisão, as universidades que apresentaram o 

RAINT de 2020 e as que não apresentaram. Em seguida, o RAINT foi analisado 

individualmente, para que fosse verificado se estava conforme a IN CGU nº 10/2020, sendo 

os resultados documentados em planilha.  

A planilha divide as universidades por estado, enquanto cada universidade é 

classificada por sim ou não para os seguintes itens: apresenta RAINT de 2020, apresenta 

RAINT completo, isto é, apresenta tópico sobre benefícios, apresenta benefícios financeiros e 

apresenta benefícios não financeiros. A planilha também contabiliza o valor dos benefícios 

financeiros, quando existentes, e as dimensões que se enquadram os benefícios não 
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financeiros. O exemplo da categorização do RAINT de cada universidade é apresentado no 

Quadro 3. 

Quadro 3 – Categorias dos benefícios 

Benefícios 

financeiros 

Benefícios não financeiros 

Missão, Visão e/ou Resultado 
Pessoas, Infraestrutura e/ou Processos 

Internos 

Transversal Estratégica 
Tático/ 

Operacional 
Transversal Estratégica 

Tático/ 

Operacional 

Valor em reais 

(R$) 
Quantidade de benefícios  em cada repercussão 

Fonte: Brasil (2020). 
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4. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

 

 

A Tabela 1 demonstra a relação da divisão das universidades federais registradas no 

MEC no ano de 2020 por região, a partir das informações extraídas dos RAINT e dos sítios 

das próprias universidades. A análise inicial aponta que em todas as regiões há predominância 

de não apresentar benefícios financeiros, enquanto essa relação diverge entre cada estado 

quanto aos benefícios não financeiros. O Apêndice A expõe os dados das 68 instituições 

individualmente, cuja a data de criação de cada uma foi extraída do portal e-MEC.  

Tabela 1 – Dados das Universidades Federais e de seus RAINTS por região 

Região Universidade/sigla 
Apresentou/não 

apresentou 

RAINT 

2020 

Benefício 

financeiro 

Benefício 

não 

financeiro 

Norte 

UNIR; UFT; UFRR; UFAC; UNIFAP; 

UFAM; UFOPA; UFPA; UNIFESSPA; 

UFRA 

Sim 90% 40% 40% 

Não 10% 60% 60% 

Nordeste 

UNIVASF; UNILAB; UFBA; UFPB; 

UFAL; UFCG; UFPE; UFS; UFAPE; 

UFCA; UFC; UFDPAR; UFMA; 

UFOB; UFPI; UFRB; UFRN; UFSB; 

UFRPE; UFERSA 

Sim 90% 25% 50% 

Não 10% 75% 50% 

Centro-

Oeste 

UFGD; UNB; UFCAT; UFG; UFJ; 

UFMT; UFMS; UFR 

Sim 62,50% 12,50% 62,50% 

Não 37,50% 87,50% 37,50% 

Sudeste 

UFABC; UNIFAL; UNIFEI; UFJF; 

UFLA; UFMG; UFOP; UFSCAR; 

UFSJ; UNIFESP; UFU; UFV; UFES; 

UNIRIO; UFRJ; UFVJM; UFTM; UFF; 

UFRRJ 

Sim 94,74% 26,32% 68,42% 

Não 5,26% 73,68% 31,58% 

Sul 

UFCSPA; UNIPAMPA; UFFS; 

UNILA; UFPEL; UFSC; UFSM; 

UFPRF; URG; UFRGS; UTFPR 

Sim 91% 27,27% 72,73% 

Não 9% 72,73% 27,27% 

Fonte: Elaboração própria a partir de MEC (2022). 

A partir dos relatórios de gestão disponibilizados pelas universidades, foram coletados 

o número de campi, discentes e docentes de cada instituição no ano de 2020, conforme 
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apresentado na Tabela 2. O número de auditores internos por UAIG das instituições foi 

retirado da pesquisa de Sousa (2019), com os dados de 63 universidades em 2019. 

Tabela 2 – Estrutura das Universidades Federais do Brasil por região 

Região Universidades Campi Discentes Docentes Auditores Internos 

Norte 10 60 162.536 9.598 51 

Nordeste 20 99 393.518 26.438 91 

Centro-oeste 8 31 127.521 10.263 33 

Sudeste 19 66 425.963 28.358 103 

Sul 11 64 241.941 19.353 58 

Fonte: Elaboração própria com base em Sousa (2019). 

Das 68 universidades federais brasileiras credenciadas ao MEC, 60 apresentaram o 

RAINT de 2020 em seus respectivos sítios, representando cerca de 86,96% do total de 

universidades federais. Das 8 universidades que não apresentaram RAINT, 5 foram criadas 

em 2018, sendo elas mais recentes que as demais que compõem a população do estudo. A 

Tabela 3 demonstra como se distribuiu a contabilização de benefícios não financeiros 

mediante a classificação das universidades segundo a existência ou não de benefícios. 

Tabela 3 – Contabilização de benefícios não financeiros por classificação das universidades 

Classificação 

das 

universidades 

Missão, Visão e/ou Resultado 
Pessoas, Infraestrutura e/ou Processos 

Internos 

Transversal Estratégica 
Tático/ 

Operacional 
Transversal Estratégica 

Tático/ 

Operacional 

Sem RAINT 0 0 0 0 0 0 

Nenhum 

benefício 
0 0 0 0 0 0 

Apenas 

benefícios 

financeiros 

0 0 0 0 0 0 

Apenas 

benefícios não 

financeiros 

6 36 24 58 71 367 

Ambos os 

benefícios 

financeiros e 

não 

financeiros 

6 34 12 31 83 312 

Total de 

benefícios 
12 70 36 89 154 679 

Fonte: Elaboração própria. 

É perceptível a semelhança entre classes do ordenamento dos benefícios, tanto em 

função da dimensão quanto da repercussão, sendo “Pessoas, Infraestrutura e/ou Processos 

Internos” a dimensão com mais benefícios, e, dentro dela, a repercussão 
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“Tático/Operacional”. A análise estatística da repercussão e dimensão é feita posteriormente, 

nas Tabelas 6 e 7. 

Tabela 4 – Contabilização de benefícios financeiros 

Classificação das universidades Total 
Soma de benefícios 

financeiros (R$ milhões) 

Sem RAINT 8 0 

Nenhum benefício 16 0 

Apenas benefícios financeiros 4 0,807 

Apenas benefícios não financeiros 26 0 

Ambos os benefícios financeiros e não financeiros 14 42,83 

Total 68 43,64 

Fonte: Elaboração própria. 

Nota-se a partir da Tabela 4 que, das 60 universidades com RAINT, 44 apresentaram 

algum benefício. Na contabilização dos benefícios financeiros, 42 universidades que 

disponibilizaram o RAINT de 2020 apresentaram zero reais, ou seja, 70% dos RAINTS de 

2020 não contabilizaram benefícios financeiros.  

As universidades que apresentaram zero benefícios financeiros remetem à discussão se 

a auditoria interna delas está seguindo o princípio da economicidade. Deve-se atentar ao fato 

de que o Setor Público dota de medidas que permitem uma governança dinâmica e 

descentralizada. Conforme o Decreto n. 9.203 (BRASIL, 2017b), existem três mecanismos 

para o exercício da liderança pública: liderança, estratégia e controle, o qual, segundo o 

decreto, mitiga os riscos através de processos estruturados.   

A mitigação de riscos está atrelada à adequada governança corporativa, que, segundo 

Castro (2018), é a forma de organizar as relações internas, externas, verticais e horizontais dos 

diversos atores interessados no sucesso de um negócio.    

Dentro do parâmetro das universidades que cumpriram integralmente a Instrução 

Normativa CGU nº 10/2020, não ter benefícios financeiros para quantificar é um indicador de 

que a gestão a qual a auditoria se relaciona está cumprindo suas atividades. Pelo fato de os 

riscos terem sido mitigados, a gestão foi tão econômica ao ponto de a auditoria não encontrar 

gargalos na administração dos recursos financeiros. Os benefícios financeiros e não 

financeiros devem ser analisados em conjunto com as medidas dos gestores, uma vez que uma 

boa governança distribui as responsabilidades pela eficiência dentro da organização.   

Quando os benefícios financeiros não são aferidos devido à boa governança 
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corporativa, a sistemática de contabilização de benefícios prejudica a avaliação da AUDIN, 

gerando margem para que os usuários do RAINT tenham a visão de que determinada 

auditoria não executou seu trabalho de modo eficiente, eficaz e econômico, princípios esses 

citados por Arrais e Veras (2014) como objetivos da atuação da auditoria interna na análise de 

resultados da Administração Pública.   

Além disso, deve-se reconhecer que, em termos gerais, a interpretação de benefícios 

financeiros, por ser menos subjetiva que os benefícios não financeiros, é mais compreensível 

ao cidadão que se dispuser a ler o RAINT. Portanto, ressalta-se a importância da 

quantificação dos benefícios financeiros e a falha que a IN CGU nº 10/2020 pode gerar na 

interpretação dos RAINTS diante do contexto em que a maioria deles não evidenciaram esse 

benefício.  

A sistemática de contabilização de benefícios, portanto, não oferece perfeita 

representação dos trabalhos da AUDIN, divergindo do papel de supervisão da CGU e do 

papel das UAIG. Tal brecha leva ao questionamento de como avaliar as unidades de auditoria 

interna fidedignamente nos casos em que não houveram benefícios financeiros ou não 

financeiros contabilizados, visto que essa metodologia é uma forma de avaliar a geração de 

valor das UAIGs.   

Portanto, há margem para questionar como avaliar a eficácia, eficiência e 

economicidade do serviço que a AUDIN presta. Aguiar e Guerreiro (2008) argumentam que a 

institucionalização internaliza sistemas, e que o mundo institucional exige explicação e 

justificativa. Esses conceitos remetem que a institucionalização da IN CGU nº 10/2020 

melhoraria sua aplicação na AUDIN, uma vez que se passa a ver a organização como um 

todo, aplicando apenas o que se justifica, ou transformando sistemas para o que melhor condiz 

à situação.   

Quanto à contabilização dos benefícios não financeiros, 20 das 60 universidades com 

RAINT não apresentaram pontos. Como mencionado na análise das universidades que não 

dotaram de benefícios financeiros, a análise deve ser feita integrada às decisões dos gestores. 

A auditoria não deve se restringir à análise do custo-benefício e custo-eficácia de um ano, 

pois anormalidades no determinado exercício distorcem o resultado da análise, seja ele 

positivo ou negativo. Além disso, deve-se considerar que a Instrução Normativa CGU nº 
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10/2020 permite a contabilização retroativa em relatórios seguintes até dois anos depois, item 

que pode desequilibrar ainda mais a comparação entre exercícios.   

Gráfico 1 – Distribuição das estruturas das Universidades Federais do Brasil por região  
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Fonte: Elaboração própria. 

No Gráfico 1, é exposta a participação de 79% do Norte no total de benefícios 

financeiros. A maior proporção do Norte em relação às demais regiões quanto ao total de 

benefícios financeiros se dá pela UNIFAP, que apresentou a maior contabilização de reais 

entre todas as universidades, no valor de R$ 30.473.144,00, que representa 69,83% do total.  

Diante dos dados de cada instituição por região, conforme a Tabela 2, foi verificada a 

correlação de cada variável com os números de benefícios financeiros e não financeiros 

contabilizados, também por região, disposta na Tabela 5. O coeficiente de correlação varia 

entre 1 e -1, sendo positivo quando as variações de uma variável estão associadas linearmente 

às variações da outra variável, e negativo quando uma variável tende a diminuir quando a 

outra aumenta. O resultado revela que há correlação negativa entre todas as variáveis e os 

benefícios financeiros, enquanto a correlação com os benefícios não financeiros foi 

inteiramente positiva, atingindo uma relação de correlação forte (SICSÚ; DANA, 2012, p. 

96), visto que todas foram acima de 0,7. 

Tabela 5 – Correlação da estrutura das Universidades Federais com a contabilização de benefícios por 

região 

 
 Universidades Campi Discentes Docentes Qtd. AI 

Benefícios 

financeiros 

 
-0,50 -0,26 -0,59 -0,72 -0,46 
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 Universidades Campi Discentes Docentes Qtd. AI 

Benefícios 

não 

financeiros 

 

0,93 0,94 0,89 0,88 0,85 

Fonte: Elaboração própria. 

A relação inversamente proporcional de todas as variáveis de benefícios financeiros 

poderia ter sido resultado da influência que a UNIFAP teve no valor total, no entanto, mesmo 

a excluindo dos cálculos, a correlação das variáveis dos benefícios financeiros continuou 

negativa. Isso pode ser explicado pois a contabilização de benefícios se relaciona com o 

número de processos que necessitam de ajuste, ao invés de ser determinada pela estrutura de 

cada universidade. Há também o paralelo que pode ser feito com a pesquisa de Sousa (2019), 

visto que concluiu que a Alta Administração e as Auditorias Internas das universidades têm a 

visão das auditorias internas afetadas pelo tamanho delas. Portanto, mesmo que o tamanho do 

corpo de trabalho afete a perspectiva dos funcionários, não há impacto direto nos resultados 

de benefícios financeiros e não financeiros. 

O total de benefícios não financeiros contabilizados é 1.040, sendo 88,65% deles 

pertencentes à dimensão Pessoas, Infraestrutura e/ou Processos Internos. A média de 

benefícios não financeiros é de aproximadamente 15 dentre as universidades que 

apresentaram o RAINT. Pela Tabela 6, com os dados da dimensão Missão, Visão e/ou 

Resultado, percebe-se o peso que a não contabilização de benefícios não financeiros traz 

mediante o grupo, considerando que tanto a moda quanto a mediana do grupo estão zeradas. 

Ainda na Tabela 6, verifica-se que o subgrupo com a maior pontuação, a repercussão 

Estratégica, é aquele que apresenta o maior desvio-padrão e variância. 

Tabela 6 – Benefícios em Missão, Visão e/ou Resultado  contabilizados nas universidades com RAINT 

Função Transversal Estratégica 
Tático/ 

Operacional 

Soma 12 70 36 

Média 0,18 1,03 0,53 

Moda 0 0 0 

Mediana 0 0 0 

Desvio-padrão 0,59 2,35 1,30 

Variância 0,36 5,58 1,72 

Fonte: Elaboração própria. 

Os dados apresentados na Tabela 7 demonstram que a repercussão Tático/Operacional, 

dentro da dimensão Pessoas, Infraestrutura e/ou Processos Internos, é a que mais concentra 
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benefícios nesse parâmetro, de 679, 65,29% do total de benefícios não financeiros, também 

apresenta o maior desvio padrão, de 18,85. 

Tabela 7 – Benefícios em Pessoas, Infraestrutura e/ou Processos Internos contabilizados nas 

universidades com RAINT. 

Função Transversal Estratégica 
Tático/ 

Operacional 

Soma 89 154 679 

Média 1,31 2,26 9,99 

Moda 0 0 0 

Mediana 0 0 0 

Desvio-padrão 3,68 5,03 18,85 

Variância 13,74 25,72 360,55 

Fonte: Elaboração própria. 

Das 68 instituições, 26,47% contabilizaram benefícios financeiros, que totalizaram R$ 

43.638.687,37 em 2020. O orçamento destinado a essas universidades pelo Projeto de Lei 

Orçamentária Anual 2020 foi de 53,98 bilhões de reais, sendo 73,91% gastos obrigatórios, 

14,04% financeiros e 12,05% discricionários (FORPLAD, 2019). Desse modo, os benefícios 

financeiros contabilizados representam um retorno de 0,08% do orçamento. 

Ressalta-se que a CGU objetiva alcançar sua missão por meio do controle das políticas 

públicas e da qualidade do gasto, direcionando esse tema à IN CGU nº 10/2020, significa que 

os benefícios financeiros complementam os não financeiros, portanto, a análise da 

contabilização deve ser feita em conjunto para atribuir a qualidade dos benefícios das UAIG 

gerados à instituição. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A pesquisa constatou que é significativo o número de AUDIN que não apresentaram 

benefícios financeiros, logo, a IN CGU nº 10/2020 não favorece a análise dos trabalhos dessas 

auditorias, pois não registrar benefícios, sejam eles financeiros ou não financeiros, não se 

relaciona à qualidade do serviço prestado, podendo passar ideia errônea aos usuários do 

RAINT que a auditoria não cumpriu o seu papel, quando apenas faz parte de um sistema no 

qual a governança corporativa é bem implementada, e a gestão oferece sustentação à 

auditoria.  

A pesquisa visa responder como a prática da sistemática de quantificação, registro de 

benefícios financeiros e não financeiros nas Universidades Federais do Brasil está sendo 

divulgada, enquanto objetiva a análise da quantificação e registro de benefícios financeiros e 

não financeiros das Universidades Federais do Brasil. 

Ao comparar as instituições, encontrou-se que não houveram benefícios em 24 das 68 

universidades pesquisadas, seja pela não contabilização, quanto pela não divulgação do 

RAINT. Da contabilização, 40 universidades registraram benefícios não financeiros, enquanto 

18 registraram benefícios financeiros. Outro resultado obtido foi acerca da relação entre a 

idade da instituição e a existência de um RAINT próprio, em que as universidades mais 

recentes não divulgaram seus relatórios de auditoria referentes a 2020. 

O estudo tem sua importância, pois a IN CGU nº 10/2020 é pouco estudada 

academicamente, apesar de importante normativa, pois contempla o Erário, sendo de interesse 

de toda a sociedade brasileira, que, como fonte de recursos do setor público, possui o direito 

de o fiscalizar. Além disso, a pesquisa favorece a melhoria dos serviços prestados pelas 

AUDIN das universidades federais brasileiras, prestando suporte à pesquisa e 

desenvolvimento, a melhoria de toda a auditoria governamental, e oferece suporte para 

melhora dos trabalhos de auditoria interna como um todo.  

Quanto ao problema de pesquisa, constatou-se que a prática da sistemática de 

quantificação e registro de benefícios financeiros e não financeiros nas Universidades 

Federais do Brasil está em processo de aperfeiçoamento, o que se constatou através da análise 

qualitativa e quantitativa dos dados dos RAINTS. Como resultado do objetivo de pesquisa, a 
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IN CGU nº 10/2020 é útil quanto a uma política de governança da Controladoria-Geral da 

União, por melhorar o controle da Gestão Pública, mas pode ser aprimorada ao promover sua 

institucionalização, esse objetivo foi atingido através da contextualização dos dados 

encontrados.  

Como sugestão para pesquisas futuras, propõe-se o estudo de proposta que melhore a 

análise da IN CGU nº 10/2020 no âmbito das universidades que não contabilizam benefícios 

financeiros ou não financeiros. Além disso, há possibilidade de estudo acerca das motivações 

que levam as universidades a não apresentarem seu RAINT e modos de evitar a não 

disponibilização do relatório de auditoria. 
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APÊNDICE A – Dados das Universidades Federais e de seus RAINTS 

Região Universidade Sigla 
Data da 

criação 

RAINT 

2020 

Benefício 

financeiro 

Benefício 

não 

financeiro 

Norte 
Fundação Universidade 

Federal de Rondônia 
UNIR 09/07/1982 Sim Não Não 

Norte 
Fundação Universidade 

Federal do Tocantins 
UFT 24/10/2000 Sim Sim Não 

Norte 
Universidade Federal de 

Roraima 
UFRR 13/09/1985 Não Não Não 

Norte 
Fundação Universidade 

Federal do Acre 
UFAC 03/05/1971 Sim Não Não 

Norte 
Fundação Universidade 

Federal do Amapá 
UNIFAP 05/03/1990 Sim Sim Sim 

Norte 
Fundação Universidade 

do Amazonas 
UFAM 27/06/1962 Sim Não Sim 

Norte 
Universidade Federal do 

Oeste do Pará 
UFOPA 06/11/2009 Sim Sim Sim 

Norte 
Universidade Federal do 

Pará 
UFPA 02/07/1957 Sim Sim Sim 

Norte 
Universidade Federal do 

Sul e Sudeste do Pará  
UNIFESSPA 06/06/2013 Sim Não Não 

Norte 
Universidade Federal 

Rural da Amazônia 
UFRA 05/12/1945 Sim Não Não 

Nordeste 

Fundação Universidade 

Federal do Vale do São 

Francisco 

UNIVASF 28/06/2002 Sim Sim Não 

Nordeste 

Universidade da 

Integração Internacional 

da Lusofonia Afro-

Brasileira 

UNILAB 21/07/2010 Sim Não Sim 

Nordeste 
Universidade Federal da 

Bahia 
UFBA 12/04/1946 Sim Não Sim 

Nordeste 
Universidade Federal da 

Paraíba 
UFPB 04/12/1955 Sim Não Sim 

Nordeste 
Universidade Federal de 

Alagoas 
UFAL 27/01/1961 Sim Não Sim 

Nordeste 
Universidade Federal de 

Campina Grande 
UFCG 10/04/2002 Sim Não Não 

Nordeste 
Universidade Federal de 

Pernambuco 
UFPE 20/06/1946 Sim Não Não 

Nordeste 
Fundação Universidade 

Federal de Sergipe 
UFS 28/02/1967 Sim Não Não 

Nordeste 
Universidade Federal do 

Agreste de Pernambuco  
UFAPE 11/04/2018 Não Não Não 

Nordeste 
Universidade Federal do 

Cariri 
UFCA 06/06/2013 Sim Sim Sim 

Nordeste 
Universidade Federal do 

Ceará 
UFC 23/12/1954 Sim Sim Sim 

Nordeste 
Universidade Federal do 

Delta do Parnaíba 
UFDPAR 12/04/2018 Não Não Não 

Nordeste 
Fundação Universidade 

Federal do Maranhão 
UFMA 24/10/1969 Sim Sim Sim 
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Região Universidade Sigla 
Data da 

criação 

RAINT 

2020 

Benefício 

financeiro 

Benefício 

não 

financeiro 

Nordeste 
Universidade Federal do 

Oeste da Bahia 
UFOB 06/06/2013 Sim Sim Sim 

Nordeste 
Fundação Universidade 

Federal do Piauí 
UFPI 31/12/1945 Sim Não Não 

Nordeste 
Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia 
UFRB 01/08/2005 Sim Não Sim 

Nordeste 
Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte 
UFRN 21/12/1960 Sim Não Sim 

Nordeste 
Universidade Federal do 

Sul da Bahia 
UFSB 06/06/2013 Sim Não Não 

Nordeste 
Universidade Federal 

Rural de Pernambuco 
UFRPE 24/07/1947 Sim Não Não 

Nordeste 
Universidade Federal 

Rural do Semiárido 
UFERSA 18/04/1967 Sim Não Não 

Centro-

Oeste 

Fundação Universidade 

Federal da Grande 

Dourados 

UFGD 01/08/2005 Sim Não Sim 

Centro-

Oeste 

Fundação Universidade de 

Brasília 
UNB 16/01/1962 Sim Sim Sim 

Centro-

Oeste 

Universidade Federal de 

Catalão 
UFCAT 21/03/2018 Não Não Não 

Centro-

Oeste 

Universidade Federal de 

Goiás 
UFG 20/12/1960 Sim Não Sim 

Centro-

Oeste 

Universidade Federal de 

Jataí 
UFJ 20/04/2018 Não Não Não 

Centro-

Oeste 

Fundação Universidade 

Federal de Mato Grosso 
UFMT 14/12/1970 Sim Não Sim 

Centro-

Oeste 

Fundação Universidade 

Federal de Mato Grosso 

do Sul 

UFMS 05/07/1979 Sim Não Sim 

Centro-

Oeste 

Universidade Federal De 

Rondonópolis 
UFR 21/03/2018 Não Não Não 

Sudeste 
Fundação Universidade 

Federal do Abc 
UFABC 27/07/2005 Sim Não Sim 

Sudeste 
Universidade Federal de 

Alfenas 

UNIFAL-

MG 
11/09/1915 Sim Não Não 

Sudeste 
Universidade Federal de 

Itajubá 
UNIFEI 08/01/1913 Não Não Não 

Sudeste 
Universidade Federal de 

Juiz de Fora 
UFJF 23/12/1960 Sim Não Sim 

Sudeste 
Universidade Federal de 

Lavras 
UFLA 14/01/1964 Sim Sim Sim 

Sudeste 
Universidade Federal de 

Minas Gerais 
UFMG 07/09/1927 Sim Não Sim 

Sudeste 
Universidade Federal de 

Ouro Preto 
UFOP 22/08/1969 Sim Não Sim 

Sudeste 
Fundação Universidade 

Federal de São Carlos 
UFSCAR 23/05/1968 Sim Não Sim 

Sudeste 
Universidade Federal de 

São Joao Del-Rei 
UFSJ 23/12/1986 Sim Sim Sim 
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Região Universidade Sigla 
Data da 

criação 

RAINT 

2020 

Benefício 

financeiro 

Benefício 

não 

financeiro 

Sudeste 
Universidade Federal de 

São Paulo 
UNIFESP 31/05/1938 Sim Não Sim 

Sudeste 
Universidade Federal de 

Uberlândia 
UFU 15/08/1969 Sim Não Não 

Sudeste 
Universidade Federal de 

Viçosa 
UFV 31/03/1922 Sim Sim Sim 

Sudeste 
Universidade Federal do 

Espírito Santo 
UFES 30/01/1961 Sim Sim Não 

Sudeste 
Universidade Federal do 

Estado do Rio de Janeiro 
UNIRIO 21/08/1969 Sim Não Sim 

Sudeste 
Universidade Federal do 

Rio de Janeiro 
UFRJ 07/09/1920 Sim Não Não 

Sudeste 

Universidade Federal dos 

Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri 

UFVJM 01/10/1953 Sim Não Sim 

Sudeste 
Universidade Federal do 

Triangulo Mineiro 
UFTM 30/03/1954 Sim Sim Sim 

Sudeste 
Universidade Federal 

Fluminense 
UFF 20/12/1960 Sim Não Não 

Sudeste 
Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro 
UFRRJ 20/10/1910 Sim Não Sim 

Sul 

Fundação Universidade 

Federal de Ciências da 

Saúde de Porto Alegre 

UFCSPA 17/02/1961 Não Não Não 

Sul 
Fundação Universidade 

Federal do Pampa 
UNIPAMPA 14/01/2008 Sim Não Sim 

Sul 
Universidade Federal da 

Fronteira Sul 
UFFS 17/09/2009 Sim Não Não 

Sul 

Universidade Federal da 

Integração Latino-

Americana 

UNILA 13/01/2010 Sim Não Sim 

Sul 
Universidade Federal de 

Pelotas 
UFPEL 13/12/1960 Sim Sim Sim 

Sul 
Universidade Federal de 

Santa Catarina 
UFSC 21/12/1960 Sim Não Sim 

Sul 
Universidade Federal de 

Santa Maria 
UFSM 20/12/1960 Sim Não Sim 

Sul 
Universidade Federal do 

Paraná 
UFPR 08/06/1946 Sim Não Sim 

Sul 
Universidade Federal do 

Rio Grande 
FURG 21/08/1969 Sim Não Sim 
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Região Universidade Sigla 
Data da 

criação 

RAINT 

2020 

Benefício 

financeiro 

Benefício 

não 

financeiro 

Sul Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul 

UFRGS 28/11/1934 Sim Sim Não 

Sul Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná 

UTFPR 04/07/1978 Sim Sim Sim 

Fonte: Elaboração própria a partir de MEC (2022). 

 

 


