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Auditoria é indispensável para qualquer tipo de organização, pois através dela é possível 

analisar se, de fato, os processos e registros estão em conformidade com as normas e 

procedimentos internos ou aquilo estabelecido em leis. E a prática da auditoria interna devido 

a sua expansão, desenvolvimento, reconhecimento e valorização tem se tornado sucedido nos 

últimos anos. A temática apresentada neste estudo tem como objetivo geral demonstrar a 

relevância da Auditoria Interna para a gestão da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

(UFRB), e como objetivos específicos, o estudo se propõe identificar principais atividades 

desempenhadas pela AUDIN na UFRB, compreender a percepção do auditor chefe e sua 

equipe de auditoria, no que tange a atuação, às funções e a importância da AUDIN para a 

universidade e averiguar as principais problemáticas que foram solucionadas a partir da 

atuação da AUDIN. Trata-se de uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa, quanto 

ao delineamento, se trata de uma pesquisa documental, e no que diz respeito ao procedimento 

metodológico será realizado um estudo de caso e para atingir todos os preceitos, a forma dos 

instrumentos e coletas de dados se dará em uma aplicação de entrevista semiestruturada 

destinada para a equipe de auditores da Instituição e para a chefe de auditoria da UFRB; 

também será feita uma analise documental do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) e 

Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) e, por fim, a técnica de 

observação assistemática não participativa. A expectativa de resultados é contribuir para a 

universidade através deste estudo, demonstrando a importância, relevância e benefícios em se 

ter uma equipe de auditoria eficaz e eficiente auxiliando a gestão e dando maior segurança nas 

informações, contribuindo para melhor desempenho de suas atividades, além disso, espera-se 

que os resultados obtidos possam contribuir para o aumento ou aprimoramento do 

conhecimento científico referente à Auditoria Interna na Administração Pública.  
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