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RELATÓRIO DE AUDITORIA RA 03/2016 

 

 

1) ESCOPO DOS EXAMES  

 

 Os trabalhos de auditoria que abordaram a análise dos critérios de sustentabilidade 

e acessibilidade nas ações de implantação e expansão da UNILAB foram realizados 

durante o mês de Maio do ano corrente, conforme a Ação nº 10 do Plano Anual de Atividades 

de Auditoria Interna/PAINT previsto para o exercício de 2016. 

 

 O trabalho ficou consignado no planejamento da Auditoria Interna da UNILAB para 

o exercício de 2016 diante da materialidade envolvida, bem como pela criticidade, uma vez 

que a subárea ainda não havia sido objeto de auditoria por parte desta equipe. 

 

 O tema da sustentabilidade e do uso natural dos recursos naturais na Administração 

Pública Federal se ampara em acordos internacionais e em normativos nacionais. Seu 

propósito é reduzir a pressão sobre os recursos naturais, que são finitos, fomentar uma 

mudança de cultura no mercado, a partir de seu forte poder de compra, impulsionando os 

fornecedores a prover mais opções sustentáveis e, de maneira geral, a partir de seu próprio 

bom exemplo, busca-se fomentar ações de sustentabilidade na sociedade e promover a 

cidadania. 
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 A Constituição Federal estabelece que a Administração Pública deve obedecer aos 

princípios da eficiência, garantindo a boa gestão e administração dos recursos naturais e 

financeiros. Além do texto constitucional, existem no ordenamento infraconstitucional 

diversas leis que vão ao encontro da sustentabilidade e do uso racional dos recursos naturais, 

impondo ao poder público a adoção de ações proativas. 

 

 Em função da relevância do tema e por considerar dever do Poder Público o 

provimento dos meios necessários ao pleno exercício da cidadania, justifica-se a realização 

da presente auditoria, definindo como um de seus objetivos a avaliação das condições de 

acessibilidade das pessoas com deficiência na UNILAB. 

 

 A acessibilidade pode ser definida como a possibilidade de utilização, com segurança 

e autonomia, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida de espaços, mobiliários 

e equipamentos urbanos; das edificações; dos transportes e dos sistemas e meios de 

comunicação. A partir das análises desenvolvidas durante a etapa de planejamento, definiu-

se como escopo do trabalho avaliar as condições de acessibilidade aos edifícios utilizados 

nesta IFES, bem como dos serviços disponibilizados às pessoas com deficiência no interior 

de suas unidades de atendimento. 

 

 O objetivo geral deste trabalho de auditoria foi avaliar as políticas e condições de 

acessibilidade e sustentabilidade adotadas por esta Universidade. 

  

 As técnicas de auditoria utilizadas nesse trabalho foram questionários, análise 

documental, verificação in loco de condições estruturais dos edifícios e pesquisa de 

informações nos sistemas e sítio eletrônico da UNILAB. 
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 Os trabalhos foram realizados em estrita observância às normas de Auditoria 

aplicáveis ao Serviço Público Federal, com ênfase no Decreto nº 7.234/10 e demais 

normativos relacionados ao tema. 

 

2) CONCLUSÃO 

 

 A auditoria realizada busca fornecer informações aos Gestores para o fortalecimento 

dos procedimentos legais e operacionais, bem como otimização de seus controles internos. 

 

 Ressaltamos que a AUDIN/UNILAB irá acompanhar e monitorar as recomendações 

ora propostas durante o ano de 2016, visando ampliar e melhorar os controles administrativos 

internos na área auditada. 

 

 Os resultados demonstram que as medidas adotadas pela UNILAB são insuficientes 

para assegurar a acessibilidade das pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida 

em suas dependências, sejam elas administrativas ou acadêmicas; bem como, são 

também insuficientes os critérios de sustentabilidade aplicados nas aquisições de bens 

e serviços e utilização dos recursos disponíveis. 

 

 Em face do exposto, estão sendo propostas recomendações aos gestores no sentido 

de solucionar os problemas apontados. 

 

 Espera-se que a adoção dessas medidas possa, efetivamente, significar um passo 

fundamental com o objetivo de transformar as instalações desta IFES em espaços 
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plenamente acessíveis às pessoas com deficiência, com a adoção dos necessários critérios 

de sustentabilidade, conforme preconiza a legislação brasileira. 

 

 Por fim, a equipe da Auditoria Interna agradece às Pró-Reitorias envolvidas no 

presente trabalho pela disponibilidade das informações e materiais requisitados e se coloca à 

disposição para elucidar quaisquer inconsistências ou inconformidades relatadas, visando, 

sobretudo, o fortalecimento dos controles internos da UNILAB. 

 

3) RESULTADO DOS EXAMES 

 

CONSTATAÇÃO 01: 

 

Tendo em vista que “acessibilidade” se entende por ser a possibilidade e condição de alcance 

para utilização, dentre outros, dos transportes, por pessoas portadoras de deficiência ou com 

mobilidade reduzida; verificou-se que os veículos utilizados para transporte de alunos e 

servidores “intercampi” não possuem estruturas adequadas ao transporte de pessoas 

com deficiência física ou mobilidade reduzida. 
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MANIFESTAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO: Informamos que a 

Pró-Reitoria de Administração já iniciou estudos visando à aquisição de veículos que 

atendam aos requisitos de acessibilidade. 

 

MANIFESTAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE POLÍTICAS AFIRMATIVAS E 

ESTUDANTIS: Na implantação do Setor de Acessibilidade desta Universidade, foram 

planejadas atividades a serem executadas no semestre 2016.1. Nestas, tem-se um projeto a 

ser desenvolvido na Unilab para a identificação de barreiras de acessibilidade da UNILAB, 

bem como possíveis limitações de transporte/mobilidade intercampi. Ao final da proposta, 

serão identificados possíveis problemas, os quais serão encaminhados aos setores 

mailto:auditoria@unilab.edu.br


 
Ministério da Educação 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB 

Auditoria Interna 

 

6 

 

Auditoria Interna – UNILAB 

Campus das Auroras 

E-mail: auditoria@unilab.edu.br 
Telefone: (085) 3332.6147 

 

competentes. No questionamento relativo ao transporte, o setor Coordenação de Serviços 

Operacionais (CSO) deverá providenciar a resolução do problema. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos a 

aquisição ou adaptação dos veículos utilizados para transporte de alunos e servidores 

“intercampi” no sentido de que os mesmos passem a ofertar estruturas adequadas ao 

transporte de pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida. 

 

CONSTATAÇÃO 02: 

 

Ausência, nos Editais de Licitação para aquisição de bens e serviços, de obrigatoriedade da 

comprovação dos critérios de sustentabilidade por meio de certificações, ou qualquer outro 

meio de prova (IN nº 01/10, Art. 5º §1º), às custas do licitante.  

 

MANIFESTAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO: Informamos que 

será observado nos próximos editais de aquisições de bens e serviços um estudo sobre os 

critérios obrigatórios de sustentabilidade. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos o 

cumprimento no disposto no Art. 5º §1º da IN nº 01/10 SLTI/MPOG, especialmente no que 

diz respeito à obrigatoriedade da comprovação dos critérios de sustentabilidade por meio de 

certificações, ou qualquer outro meio de prova, às custas do licitante; com inclusão de 

Cláusula específica nos Editais de Licitação. 
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CONSTATAÇÃO 03: 

 

Constatou-se a grave ausência do Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS) no 

âmbito da UNILAB, em desconformidade com o Art. 12 da Instrução Normativa 

10/2012 SLTI/MPOG. 

 

MANIFESTAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO: A instituição tem 

ciência da obrigatoriedade do Plano de Gestão de Logística Sustentável, contudo foi 

instituído em 2016 uma Comissão intersetorial para suprir as necessidades relacionadas com 

o tema. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos a 

imediata elaboração do Plano de Logística Sustentável (PLS) da UNILAB, nos moldes 

exigidos na Instruçao Normativa 10/2012 SLTI/MPOG, tendo em vista que o mesmo já 

deveria ter sido elaborada desde meados do ano de 2013. 

 

CONSTATAÇÃO 04: 

 

Em desacordo com os critérios de acessibilidade estabelecidos na Lei 10.098/2000 e nos 

Normativos do Governo Federal acerca do tema, constatou-se a ausência de vagas de 

estacionamento adequadas, devidamente demarcadas e próximas aos acessos de circulação 

de pedestres destinadas a pessoas portadoras de deficiência. Bem como, constatou-se ainda 

a ausência de área especial para embarque e desembarque de pessoa portadora de deficiência 

ou com mobilidade reduzida.  
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mailto:auditoria@unilab.edu.br


 
Ministério da Educação 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB 

Auditoria Interna 

 

9 

 

Auditoria Interna – UNILAB 

Campus das Auroras 

E-mail: auditoria@unilab.edu.br 
Telefone: (085) 3332.6147 

 

 

 

MANIFESTAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO: Área de 

competência da Pró-Reitoria de Planejamento. 

 

MANIFESTAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO: A universidade ainda 

não conta com um estacionamento projetado em nenhum dos campi, de forma que fica 

impossível reservar uma vaga para deficiente. Há um espaço reservado para embarque e 

desembarque no Campus da Liberdade, próprio para pessoas com deficiência ou com 

mobilidade reduzida. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos que 

as Pró-Reitorias de Administração, Planejamento a de Políticas Afirmativas e 

Estudantis, em conjunto, elaborem estudo no sentido de implantar, com urgência, vagas 

de estacionamento adequadas, devidamente demarcadas e próximas aos acessos de 

circulação de pedestres, destinadas a pessoas portadoras de deficiência, com área 

especial para embarque e desembarque dos mesmos, em todos os Campi desta IFES. 
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CONSTATAÇÃO 05: 

 

Verificou-se a inexistência de mobiliário adequado e adaptado à altura e à condição física 

de pessoas em cadeiras rodas, conforme definido nas normas técnicas da ABNT.  

 

MANIFESTAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO: A instituição tem 

ciência da falta de mobiliário que atendas tais necessidades. Ademais informamos que foi 

criado em 2016 o Núcleo de Acessibilidade, o qual ficará responsável pela observância das 

necessidades da comunidade. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos que 

as Pró-Reitorias de Administração e de Políticas Afirmativas e Estudantis, em conjunto, 

elaborem estudo no sentido de adaptar ou adquirir mobiliário adequado e adaptado à 

altura e à condição física de pessoas em cadeiras rodas, conforme definido nas normas 

técnicas da ABNT, em todos os Campi desta IFES. 

 

CONSTATAÇÃO 06: 

 

Constatou-se a ausência de divulgação, no restaurante universitário, em lugar visível e de 

fácil acesso, de informações acerca do direito de atendimento prioritário das pessoas 

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.  

 

MANIFESTAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO: Área de 

competência da Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Estudantis. 
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ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos que 

as Pró-Reitorias de Administração e de Políticas Afirmativas e Estudantis, em conjunto, 

divulguem em lugar visível e de fácil acesso, informações acerca do direito de 

atendimento prioritário das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 

reduzida no Restaurante Universitário e todos os demais equipamentos da UNILAB. 

 

CONSTATAÇÃO 07: 

 

Contatou-se a ausência de Projetos ou Ações específicas que visem criar consciência 

junto à Comunidade Acadêmica quanto a eficiência do gasto, fomentando a cultura de 

antidesperdício e a utilização consciente dos materiais e recursos naturais, 

especialmente no que diz respeito ao uso de água e energia elétrica no âmbito desta 

IFES. 

 

MANIFESTAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO: Informamos que 

existe portaria, registrada sob o nº 236, de 9 de março de 2016, para tratar da construção do 

Programa Ambiental da Universidade, cujos trabalhos estão em andamento.  

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos a 

imediata elaboração do Plano de Logística Sustentável (PLS) da UNILAB, no sentido de 

fomentar a cultura de antidesperdício e a utilização consciente dos materiais e recursos 

naturais, especialmente no que diz respeito ao uso de água e energia elétrica no âmbito 

desta IFES. 
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CONSTATAÇÃO 08: 

 

Verificou-se a ausência de especificação nos Editais de Licitação para contratação de 

serviços de limpeza acerca da obrigatoriedade de que os produtos de limpeza e conservação 

de superfícies obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA.      

 

MANIFESTAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO: Conforme Edital do 

Pregão Eletrônico nº 14/2016 (disponível no site da Unilab, em: 

http://www.unilab.edu.br/wp-content/uploads/2016/01/Edital-Limpeza-SFC.pdf, o item 

18.1 do Edital contempla tal determinação da ANVISA. De toda forma, esta instituição 

observará nas futuras solicitações das unidades demandantes a inserção de tais critérios na 

elaboração de Termo de Referência, documento base para a elaboração do Edital de 

Licitação. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: A Auditoria Interna 

acata a manifestação da Unidade Auditada. 

 

CONSTATAÇÃO 09: 

 

Constatou-se a ausência da inclusão de itens específicos que tratem dos critérios de 

sustentabilidade ambiental dispostos na IN nº01/2010 SLTI/MPOG em TODOS os Editais 

de contratação de serviços ou obras. 

 

MANIFESTAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO: A Universidade está 

ciente desta obrigação e passará às unidades demandantes a observância de tais critérios na 

elaboração de Termo de Referência, documento base para a elaboração do Edital de 
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Licitação. A exemplo de tal recomendação, tem-se: edital do PE 25/2015, cujo objeto é 

aquisição de mobiliário, nos itens 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 são apresentados critérios de 

sustentabilidade; edital do PE 05/2016, cujo objeto é aquisição de ativos de rede, no item 1.3 

contempla critérios de sustentabilidade; edital do PE 14/2016, cujo objeto é a prestação de 

serviços terceirizados de natureza contínua de limpeza, conservação e higienização, no item 

18 constam critérios de sustentabilidade. Informamos que as informações relativas à IN nº 

01/2010 estão em processo de implementação para ter abrangência em todas as contratações 

e aquisições. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos a 

inclusão de itens específicos que tratem dos critérios de sustentabilidade ambiental dispostos 

na IN nº01/2010 SLTI/MPOG em todos os Editais de contratação de serviços ou obras. 

 

CONSTATAÇÃO 10: 

 

Verificou-se a ausência de avaliações periódicas para assegurar que operações, processos e 

atividades desenvolvidas nesta IFES cumpram com os regulamentos e procedimentos 

relacionados às questões de sustentabilidade.    

 

MANIFESTAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO: A instituição tem 

ciência da atual situação e informa que a universidade está em processo de desenvolvendo 

seus procedimentos e operações, dado seu processo de implantação institucional. Contudo, 

informamos que dada a importância do tema, a universidade irá trabalhar para assegurar o 

cumprimento de critérios de sustentabilidade. 
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ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos a 

execução periódica de avaliações no sentido de assegurar que operações, processos e 

atividades desenvolvidas nesta IFES cumpram com os regulamentos e procedimentos 

relacionados às questões de sustentabilidade. 

 

CONSTATAÇÃO 11: 

 

Verificou-se que os materiais de divulgação (folhetos, cartilhas, lista de documento, 

orientações gerais, etc.) não estão disponíveis em Braille para as pessoas com deficiência 

visual.   

 

MANIFESTAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO: Informamos que foi 

instituído em 2016 o Núcleo de Acessibilidade, que ficará responsável pelo atendimento de 

tal necessidade. 

 

MANIFESTAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE POLÍTICAS AFIRMATIVAS E 

ESTUDANTIS: Recentemente (09/05/2016), o Seace recebeu por doação uma impressora 

Braille da Universidade Federal do Ceará-UFC, por meio da Profa. Dra. Lorita Marlena 

Freitag Pagliuca, pesquisadora visitante desta Universidade. Esta impressora contribuirá para 

a impressão de materiais permanentes e de divulgação, em Braille. A impressora passará por 

ajustes, e em breve os materiais serão confeccionados e ficarão disponíveis. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos que 

as Pró-Reitorias de Administração e de Políticas Afirmativas e Estudantis, em conjunto, 

elaborem e distribuam materiais de divulgação (folhetos, cartilhas, lista de documento, 

orientações gerais, etc.) disponíveis em Braille para as pessoas com deficiência visual. 
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CONSTATAÇÃO 12: 

 

Inexistência de medidas no sentido de implementar ações visando ao uso racional de papel 

no âmbito das instalações da UNILAB.  

 

MANIFESTAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO: Informamos que foi 

instituída comissão pela Portaria nº 236/2016, que abrange aspectos relacionados ao tema e 

que a universidade trabalhará para criação de políticas que visam a utilização racional de 

recursos. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos a 

imediata elaboração do Plano de Logística Sustentável (PLS) da UNILAB, no sentido de 

fomentar ações visando ao uso racional de papel no âmbito das instalações da UNILAB. 

 

CONSTATAÇÃO 13: 

 

Os sistemas de comunicação e sinalização, estruturalmente, não são acessíveis às 

pessoas portadoras de deficiência sensorial ou com dificuldade de comunicação. 

 

MANIFESTAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO: Esta demanda hoje 

encontra-se sob responsabilidade da PROPAE (Pró-Reitoria de Políticas afirmativas e 

estudantis). 
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MANIFESTAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE POLÍTICAS AFIRMATIVAS E 

ESTUDANTIS: O Setor de Acessibilidade tem como proposta a implantação de impressão 

de materiais em Braille, instalação de sintetizadores de voz, os quais permitem o acesso e 

manuseio dos computadores e internet. Ainda, diante da identificação das barreiras de 

acessibilidade, será comprovada a ausência de sinalização para as Pessoas com Deficiência 

(PcD) sensorial, e assim, solicitada placas em braile e libras, piso tátil, etc... Também está 

incluso na proposta a realização de oficinas de sensibilização e capacitação de servidores a 

fim de aprenderem a como lidar com essa clientela. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos que 

as Pró-Reitorias de Planejamento e de Políticas Afirmativas e Estudantis, em conjunto, 

implantem, imediatamente, sistemas de comunicação e sinalização acessíveis às pessoas 

portadoras de deficiência sensorial ou com dificuldade de comunicação em todos os 

Campi da UNILAB. 

 

CONSTATAÇÃO 14: 

 

Inexistência de sinalização ambiental adequada para orientação de pessoas portadoras 

de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

 

MANIFESTAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO: Este item está sendo 

atendido pela COLOG mais especificamente pela Divisão de Qualidade de Vida e Segurança 

do Trabalho. Esta Divisão elaborou um relatório a partir da visita técnica nas diversas áreas 

da universidade e a partir desta ação, foram identificadas as ações a serem realizadas pela 

universidade, dentre as quais foi citada a necessidade de instalação de placas de sinalização 

de segurança, bem como aos portadores de necessidades especiais. 
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MANIFESTAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE POLÍTICAS AFIRMATIVAS E 

ESTUDANTIS: A UNILAB ainda não possui sinalização ambiental para a orientação das 

PcD, entretanto está  previsto no projeto “Barreiras de acessibilidade e demandas em saúde 

de servidores e universitários com deficiência de uma universidade pública” a identificação 

dessas barreiras. Desse modo, na identificação de barreiras, serão encaminhadas demandas 

para os setores responsáveis (PROPLAN/PROAD). 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos que 

as Pró-Reitorias de Administração, Planejamento e de Políticas Afirmativas e 

Estudantis, em conjunto, elaborem estudo e instalem, em caráter de urgência, 

sinalização ambiental adequada para orientação de pessoas portadoras de deficiência 

ou com mobilidade reduzida. 

 

CONSTATAÇÃO 15: 

 

Inexistência de certificação específica acerca da acessibilidade das edificações (“Símbolo 

Internacional de Acesso”).     

 

MANIFESTAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO: A UNILAB não 

conta com uma política de certificação de acessibilidade. Reiteramos que todos os projetos 

seguem as normas e legislações vigentes referentes a esse tema. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: A Auditoria Interna 

acata a manifestação da Unidade Auditada. 
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CONSTATAÇÃO 16: 

 

Os acessos às áreas internas de uso comum estão em desconformidade com os padrões 

das normas técnicas de acessibilidade da ABNT.  
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MANIFESTAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO: Há processo 

licitatório em curso para aquisição e instalação de elevadores nos edifícios novos, garantindo 

a acessibilidade universal às áreas internas. Medidas de urbanização com ênfase na garantia 

da acessibilidade também serão tomadas. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos que a 

Pró-reitoria de Políticas Afirmativas e Estudantis, em conjunto com a 

CIED/PROPLAN, adotem medidas urgentes no sentido de que todas as áreas internas 

de uso comum apresentem padrões de acessibilidade estão em conformidade com os 

padrões das normas técnicas da ABNT. Na oportunidade, recomendamos também que 

seja estabelecida total prioridade no processo licitatório para aquisição e instalação dos 

elevadores de todos os Campi da UNILAB, tendo em vista a injustificável morosidade 

do mesmo. 

 

CONSTATAÇÃO 17: 

 

Ausência de sinalização específica e em conformidade com as normas técnicas de 

acessibilidade da ABNT que indique claramente os locais (2% da lotação) adequados e 

destinados às pessoas com mobilidade reduzida ou deficiência visual nos auditórios, 

salas de conferências e em locais similares.  

 

MANIFESTAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO: A questão específica 

da sinalização não está sob responsabilidade da PROPLAN. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos que 

as Pró-Reitorias de Administração, Planejamento e de Políticas Afirmativas e 
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Estudantis, em conjunto, implantem sinalização específica que indique claramente os 

locais (2% da lotação) adequados e destinados às pessoas com mobilidade reduzida ou 

deficiência visual nos auditórios, salas de conferências e em locais similares. 

 

CONSTATAÇÃO 18: 

 

Verificou-se a grave inexistência de condições estruturais de acesso e utilização de todos 

os seus ambientes para pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida 

(salas de aula, bibliotecas, auditórios, ginásios e instalações desportivas, laboratórios, 

áreas de lazer e sanitários).   

 

MANIFESTAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO: Há processo 

licitatório em curso para aquisição e instalação de elevadores nos edifícios novos, garantindo 

a acessibilidade universal às áreas internas. Medidas de urbanização com ênfase na garantia 

da acessibilidade também serão tomadas. 

 

MANIFESTAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE POLÍTICAS AFIRMATIVAS E 

ESTUDANTIS: O Seace elaborou o projeto “Barreiras de acessibilidade e demandas em 

saúde de servidores e universitários com deficiência de uma universidade pública” a fim de 

identificar as barreiras arquitetônicas da universidade. Este projeto pretende avaliar todos os 

espaços físicos utilizados pela comunidade acadêmica. E, em seguida, propor intervenções 

ou encaminhar demandas para os setores responsáveis. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos que a 

Pró-reitoria de Políticas Afirmativas e Estudantis, em conjunto com a 

CIED/PROPLAN, adotem medidas urgentes no sentido de que todas as áreas internas 

mailto:auditoria@unilab.edu.br


 
Ministério da Educação 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB 

Auditoria Interna 

 

22 

 

Auditoria Interna – UNILAB 

Campus das Auroras 

E-mail: auditoria@unilab.edu.br 
Telefone: (085) 3332.6147 

 

de uso comum apresentem padrões de acessibilidadeestão em conformidade com os 

padrões das normas técnicas da ABNT. Na oportunidade, recomendamos também que 

seja estabelecida total prioridade no processo licitatório para aquisição e instalação dos 

elevadores de todos os Campi da UNILAB, tendo em vista a injustificável morosidade 

do mesmo.  

 

CONSTATAÇÃO 19: 

 

Constatou-se a ausência nos projetos básicos ou executivos para contratação de obras e 

serviços de engenharia de critérios de sustentabilidade, especificamente no que diz 

respeito a iluminação ambiental e desperdício de energia elétrica, devido a inutilização 

de sensores de presença, de lâmpadas LED e de dimerizadores, entre outros.  

 

MANIFESTAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO: Existem critérios de 

sustentabilidade nos projetos básicos, inclusive já citamos a preocupação com reuso de água 

residual, uso de torneiras com temporizador. A questão da sustentabilidade é um tema amplo, 

de forma que é impossível abordar todos os pontos. Como nós mesmo citamos a falta de 

sensores de presença, uso de lâmpadas de LED e dimerizadores, mostra que é uma 

preocupação desta Pró-Reitoria estar sempre aperfeiçoando seus edifícios na questão da 

sustentabilidade. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos que 

projetos básicos ou executivos para contratação de obras e serviços de engenharia 

apresentem todos os critérios de sustentabilidade, tendo em vista que os normativos são 

claros e é possível abordar todos os requisitos, especificamente no que diz respeito a 

iluminação ambiental e desperdício de energia elétrica. 
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CONSTATAÇÃO 20: 

 

Inexistência de banheiros com acessibilidade para portadores de deficiência ou com 

mobilidade reduzida em todos os Campi da UNILAB.     

 

MANIFESTAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO: Todos os campi da 

universidade possuem banheiros próprios para deficientes, ou adaptados. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: A Auditoria Interna 

acata a manifestação da Unidade Auditada. 

 

CONSTATAÇÃO 21: 

 

Constatou-se a ausência nos espaços de uso público da UNILAB (mais especificamente 

na área de convivência e esportes do Campus da Liberdade e no acesso aos blocos 

anexos da Unidade Acadêmica dos Palmares) de rampas, elevadores, ou outro 

equipamento eletromecânico ligando os pavimentos utilizados pelos usuários dos serviços 

ou vencendo desníveis menores.    

 

mailto:auditoria@unilab.edu.br


 
Ministério da Educação 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB 

Auditoria Interna 

 

24 

 

Auditoria Interna – UNILAB 

Campus das Auroras 

E-mail: auditoria@unilab.edu.br 
Telefone: (085) 3332.6147 
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MANIFESTAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO: Sobre essa questão, 

serão feitos projetos de urbanização de forma a contemplar as necessidades de acessibilidade 

universal desses espaços. Os projetos ainda não foram feitos porque são necessários dados 

planialtimétrico que ainda devem ser contratados. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos que a 

Pró-reitoria de Políticas Afirmativas e Estudantis, em conjunto com a 

CIED/PROPLAN, adotem medidas urgentes no sentido de que todas as áreas internas 

de uso comum apresentem padrões de acessibilidadeestão em conformidade com os 

padrões das normas técnicas da ABNT. Na oportunidade, recomendamos também que 

seja estabelecida total prioridade no processo licitatório para aquisição e instalação dos 

elevadores de todos os Campi da UNILAB, tendo em vista a injustificável morosidade 

do mesmo. 

 

CONSTATAÇÃO 22: 

 

Verificou-se a ausência de mapa tátil na entrada das áreas comuns de todos os Campi da 

UNILAB, disposto em superfície inclinada e posicionado em altura acessível a um 

cadeirante.  

 

MANIFESTAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO: A localização deste 

ou de qualquer outro mobiliário urbano a ser inserido, deve ser definido pelo projeto de 

urbanização ou de acessibilidade, ainda a ser executado. 

 

MANIFESTAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE POLÍTICAS AFIRMATIVAS E 

ESTUDANTIS: Não há ainda, nenhuma sinalização tátil direcionada às pessoas com 
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deficiência visual nesta Universidade. Para isso, o NACE/PROPAE irá construir uma 

proposta para dimensionar os espaços físicos de cada campus e unidade acadêmica para 

selecionar as informações que deverão compor os mapas e, posteriormente, solicitar a 

confecção destes materiais em local especializado, conforme Termo de Referência elaborado 

pelo Seace. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos que as 

Pró-Reitorias de Planejamento e de Políticas Afirmativas e Estudantis, em conjunto, 

elaborem estudo para aquisição e instalação de mapa tátil na entrada das áreas comuns de 

todos os Campi da UNILAB, disposto em superfície inclinada e posicionado em altura 

acessível a um cadeirante. 

 

CONSTATAÇÃO 23: 

 

Verificou-se a inexistência de sinalização tátil, em Braille, informando o número dos 

pavimentos, próximo às escadas.   
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MANIFESTAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO: A sinalização não se 

encontra sob a responsabilidade desta Pro-Reitoria. 

 

MANIFESTAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE POLÍTICAS AFIRMATIVAS E 

ESTUDANTIS: Não há, ainda, nenhuma sinalização tátil direcionada às pessoas com 

deficiência visual. Para isso, o Seace/PROPAE irá construir uma proposta para dimensionar 

os espaços físicos de cada campus e unidade acadêmica para selecionar as informações que 

deverão compor as sinalizações tactéis e, posteriormente, articular junto à PROPLAN para 

adaptação do piso táctil. Para sinalização em braile, serão fixadas nos locais estratégicos as 

informações acerca do ambiente. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos que 

as Pró-Reitorias de Planejamento e de Políticas Afirmativas e Estudantis, em conjunto, 

elaborem e implantem sinalização tátil, em Braille, informando o número dos 

pavimentos, próximo às escadas. 

 

 

mailto:auditoria@unilab.edu.br


 
Ministério da Educação 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB 

Auditoria Interna 

 

28 

 

Auditoria Interna – UNILAB 

Campus das Auroras 

E-mail: auditoria@unilab.edu.br 
Telefone: (085) 3332.6147 

 

CONSTATAÇÃO 24: 

 

Inexistência de piso tátil de alerta próximo às escadas.  

 

 

 

 

MANIFESTAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO: Não se encontra sob 

a responsabilidade desta Pró-Reitoria. 

 

MANIFESTAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE POLÍTICAS AFIRMATIVAS E 

ESTUDANTIS: Não há, ainda, nenhuma sinalização tátil direcionada às pessoas com 

deficiência visual.  O Seace irá avaliar as condições físicas desta Universidade para 

direcionar as demandas à PROPLAN. 
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ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos que 

as Pró-Reitorias de Planejamento e de Políticas Afirmativas e Estudantis, em conjunto, 

elaborem projeto e implantem, em caráter emergencial, piso tátil de alerta próximo às 

escadas. 

 

CONSTATAÇÃO 25: 

 

Ausência de pisos direcionais e de alerta para orientação e segurança das pessoas com 

deficiência visual; bem como ausência de piso podotátil perfeitamente encaixado, integrado, 

sem apresentar desnível em seu contorno.  

 

 

MANIFESTAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO: A localização deste 

ou de qualquer outro mobiliário urbano a ser inserido, deve ser definido pelo projeto de 

urbanização ou de acessibilidade, ainda a ser executado. 

 

MANIFESTAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE POLÍTICAS AFIRMATIVAS E 

ESTUDANTIS: Não há, ainda, nenhuma sinalização tátil direcionada às pessoas com 

deficiência visual.  O Seace irá avaliar as condições físicas desta Universidade para 

direcionar as demandas à PROPLAN. 

mailto:auditoria@unilab.edu.br


 
Ministério da Educação 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB 

Auditoria Interna 

 

30 

 

Auditoria Interna – UNILAB 

Campus das Auroras 

E-mail: auditoria@unilab.edu.br 
Telefone: (085) 3332.6147 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos que 

as Pró-Reitorias de Planejamento e de Políticas Afirmativas e Estudantis, em conjunto, 

elaborem projeto e implantem, em caráter emergencial, pisos direcionais e de alerta 

para orientação e segurança das pessoas com deficiência visual; bem como, piso podotátil 

perfeitamente encaixado, integrado, sem apresentar desnível em seu contorno. 

 

CONSTATAÇÃO 26: 

 

Inexistência de “piso alerta” para indicar os mobiliários suspensos, tais como lixeiras, 

telefone público, escadas (início e fim), rampas (início e fim) e rebaixamento de meio-

fio.  
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MANIFESTAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO: Não se encontra sob 

a responsabilidade desta Pró-Reitoria. 

MANIFESTAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE POLÍTICAS AFIRMATIVAS E 

ESTUDANTIS: Não há, ainda, nenhuma sinalização tátil direcionada às pessoas com 

deficiência visual.  O Seace irá avaliar as condições físicas desta Universidade para 

direcionar as demandas à PROPLAN. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos que 

as Pró-Reitorias de Planejamento e de Políticas Afirmativas e Estudantis, em conjunto, 

elaborem projeto e implantem, em caráter emergencial, “piso alerta” para indicar os 

mobiliários suspensos, tais como lixeiras, telefone público, escadas (início e fim), rampas 

(início e fim) e rebaixamento de meio-fio. 

 

CONSTATAÇÃO 27: 

 

Inexistência de circulação vertical acessível à pessoa com deficiência motora em todos 

os Campi da UNILAB (rampa ou elevador).  

 

MANIFESTAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO: Há processo 

licitatório em curso para aquisição e instalação de elevadores nos edifícios novos, garantindo 

a acessibilidade universal às áreas internas. Medidas de urbanização com ênfase na garantia 

da acessibilidade também serão tomadas. 

 

MANIFESTAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE POLÍTICAS AFIRMATIVAS E 

ESTUDANTIS: Há rampas que permitem o acesso aos prédios da universidade, entretanto, 

será avaliado se tais desníveis encontram-se de acordo com as Normas Técnicas da ABNT. 
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Caso seja verificado a não conformidade, será realizado relatório e encaminhado ao setor 

responsável para a correção (PROPLAN). Em relação aos elevadores, há proposta de serem 

implantados, uma vez que estes já apresentam espaço reservado. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos que a 

Pró-reitoria de Políticas Afirmativas e Estudantis, em conjunto com a 

CIED/PROPLAN, adotem medidas urgentes no sentido de que todas as áreas internas 

de uso comum apresentem padrões de acessibilidadeestão em conformidade com os 

padrões das normas técnicas da ABNT. Na oportunidade, recomendamos também que 

seja estabelecida total prioridade no processo licitatório para aquisição e instalação dos 

elevadores de todos os Campi da UNILAB, tendo em vista a injustificável morosidade 

do mesmo. 

 

CONSTATAÇÃO 28: 

 

Inexistência de sinalização visual na borda do piso dos degraus das escadas, indicando 

o fim do degrau, em cor contrastante com a do acabamento.   
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MANIFESTAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO: Não se encontra sob 

a responsabilidade desta Pró-Reitoria. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos que 

as Pró-Reitorias de Planejamento e de Políticas Afirmativas e Estudantis, em conjunto, 

elaborem projeto e implantem sinalização visual na borda do piso dos degraus das 

escadas, indicando o fim do degrau, em cor contrastante com a do acabamento. 

 

CONSTATAÇÃO 29: 

 

As rampas não possuem revestimento antiderrapante, nem tampouco piso tátil, do 

início e ao final da mesma.  
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Auditoria Interna – UNILAB 

Campus das Auroras 

E-mail: auditoria@unilab.edu.br 
Telefone: (085) 3332.6147 

 

 

MANIFESTAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO: Esta Pro-Reitoria 

deverá proceder para resolução dessa deficiência. 

 

MANIFESTAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE POLÍTICAS AFIRMATIVAS E 

ESTUDANTIS: Não há, ainda, nenhuma sinalização tátil direcionada às pessoas com 

deficiência visual.  O Seace irá avaliar as condições físicas desta Universidade para 

direcionar as demandas à PROPLAN. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos que 

as Pró-Reitorias de Planejamento e de Políticas Afirmativas e Estudantis, em conjunto, 

elaborem projeto e implantem revestimento antiderrapante nas rampas, do início e ao 

final da mesma. 

 

CONSTATAÇÃO 30: 

 

Inexistência, nas salas de aula, de espaço reservado e devidamente identificado para pessoas 

que utilizam cadeira de rodas.  

 

MANIFESTAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE POLÍTICAS AFIRMATIVAS E 

ESTUDANTIS: As salas de aula possuem espaço amplo, proporcionando acomodação de 

um cadeirante. Entretanto, não há espaço reservado à pessoa com deficiência física. As 

pessoas com deficiência auditiva e visual não necessitem ter espaço reservado. Ao finalizar 

o levantamento da área física da Unilab, conforme projeto, serão encaminhadas demandas 

para setor responsável para realizar as adaptações necessárias. 
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Auditoria Interna – UNILAB 

Campus das Auroras 

E-mail: auditoria@unilab.edu.br 
Telefone: (085) 3332.6147 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos que 

seja reservado espaço, deviadamente sinalizado, nas salas de aula, para pessoas que utilizam 

cadeira de rodas. 

 

CONSTATAÇÃO 31: 

 

Verificou-se que o mobiliário de recepção, atendimento nas coordenações dos cursos e 

demais setores da UNILAB não são adaptados à altura e à condição física de pessoas 

em cadeiras rodas, conforme definido nas normas técnicas da ABNT.  

 

MANIFESTAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE POLÍTICAS AFIRMAIVAS E 

ESTUDANTIS: O Seace por meio do projeto de pesquisa “Barreiras de acessibilidade e 

demandas em saúde de servidores e universitários com deficiência de uma universidade 

pública” tem como objetivo identificar as barreiras arquitetônicas da universidade, estendidas 

a todas as pessoas com deficiência. Segundo levantamento a ser realizado, todos os ambientes 

serão avaliados de acordo com as Normas Técnicas da ABNT (2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:auditoria@unilab.edu.br


 
Ministério da Educação 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB 

Auditoria Interna 

 

37 

 

Auditoria Interna – UNILAB 

Campus das Auroras 

E-mail: auditoria@unilab.edu.br 
Telefone: (085) 3332.6147 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos que 

as Pró-Reitorias de Administração e de Políticas Afirmativas e Estudantis, em conjunto, 

elaborem estudo no sentido de adaptar ou adquirir mobiliário adequado e adaptado à 

altura e à condição física de pessoas em cadeiras rodas, conforme definido nas normas 

técnicas da ABNT, em todos os Campi desta IFES. 

 

 

Redenção, 01 de junho de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

José César de Sousa Rodrigues 

Auditor Chefe 
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