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I – A UFCSPA

A Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA, é uma Instituição 

Federal de Ensino Superior, criada em março de 1961, com o nome de Faculdade Católica de 

Medicina de Porto Alegre, tendo nascido junto à Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre e, 

posteriormente federalizada em 1980, quando passou a se chamar Fundação Faculdade Federal 

de Ciências Médicas de Porto Alegre – FFFCMPA.

Criada originariamente com quatro cursos de graduação, a FFFCMPA buscou evoluir no 

contexto das instituições brasileiras de ensino superior e, em 14 de janeiro de 2008, com a 

publicação, da Lei nº 11.641, passou à condição de Universidade Federal e a ser reconhecida com 

o nome atual - UFCSPA, mas mantendo a mesma natureza jurídica originária de direito público 

(Fundação Pública).

De acordo com o art. 2º da citada lei, a UFCSPA possui os objetivos de ministrar ensino 

superior de graduação e pós-graduação, desenvolver pesquisa e promover a extensão 

universitária. Ainda, nos termos do art. 1º de seu Estatuto e Regimento Geral, formalizado pela 

Resolução do Conselho Universitário, nº 31/2018, de 21 de junho de 2018, a UFCSPA é uma 

instituição pluridisciplinar, dedicada à criação, transmissão crítica e difusão da ciência, tecnologia e 

cultura, em nível de educação superior, na área da saúde.

A Universidade conta, atualmente, com dezesseis cursos de graduação, 64 programas de 

residência médica, quatro de residência multidisciplinar, nove cursos de especialização e 12 

programas de pós-graduação Stricto Sensu. Atualmente, estudam 2.992 alunos na graduação; 

1.948 alunos em cursos de pós-graduação, em nível de especialização, mestrado, doutorado, à 

distância, residência médica e residência multidisciplinar. São 379 professores e 209 técnicos-

administrativos com a missão de promover o ensino, pesquisa e extensão na área de saúde.

2022 foi o ano de continuação dos desafios surgidos desde 2020 com a pandemia do 

COVID-19, representando grandes responsabilidades para a UFCSPA, em razão da sua atuação 

especializada na área de saúde. As atividades desenvolvidas pela comunidade universitária 

permaneceram, em sua grande maioria, obedecendo aos princípios de distanciamento social e de 

proteção no combate à pandemia. Entretanto, em face da evolução da vacinação no Município de 
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Porto Alegre e no Estado do Rio Grande do Sul, consideradas satisfatórias, a Universidade iniciou o 

planejamento de retomada das atividades presenciais, de forma gradativa, cumprindo com os 

protocolos de saúde e permitindo maior segurança a todos.

O detalhamento completo de tal planejamento encontra-se no link: 

https://www.ufcspa.edu.br/vida-academica/saude-e-bem-estar/coronavirus-covid-19/programa-

de-retomada-presencial-progressivo

Assim, dando prosseguimento ao programa de vacinação coletiva de toda a comunidade 

universitária e, mantidos em declínio os números de infecção e internação, atualmente existentes, 

esperamos retomar, brevemente, as atividades presenciais na UFCPSA, possibilitando a retomada 

dos trabalhos ainda pendentes da AUDIN.

II – AUDITORIA INTERNA - AUDIN

Novamente, no exercício de 2021, como consequência dos efeitos da pandemia, as 

atividades da Auditoria Interna, no que tange às avaliações, foram severamente prejudicadas, em 

razão de não haver um processo de digitalização documental completo na universidade, 

impossibilitando a realização de muitos trabalhos, por força das dificuldades de acesso ao acervo 

documental da universidade.

Neste cenário, ainda persistente de pandemia, os esforços de avaliação com a utilização de 

documentação física é um empecilho às demais atividades da UFCSPA, observando que a maioria 

dos servidores técnico-administrativos se encontra em trabalho remoto. Portanto, é mister adotar 

a definição de novos trabalhos com a utilização de consulta aos acervos virtuais de documentos.

Supostamente, mantém-se a necessidade de planejamento em qualidade, de modo a 

formalizar e implementar um Plano de Gestão e Melhoria da Qualidade da AUDIN-UFCSPA, 

conforme já manifestado nos nossos PAINT anteriores.

No que diz respeito à utilização dos sistemas corporativos da CGU (e-Aud) e TCU (e-

conecta), a tendência é a de robustecimento do emprego dos mesmos, em especial no caso do e-

Aud que está recebendo novas plataformas para monitoramento de informações relativas às 

ações de ouvidoria e corregedoria da UFCSPA.
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Importa ressaltar, nesta breve introdução, que o presente planejamento buscou 

contemplar os requisitos contidos na novíssima IN SFC nº 05/2021, em especial no seu Capítulo II. 

III – COMPOSIÇÃO DA AUDIN

Em 2021 não houve qualquer alteração na composição dos servidores integrantes da 

Auditoria Interna da UFCSPA, a qual se mantém e, sobre a qual foram planejadas as ações 

constantes deste planejamento, conforme detalhado a seguir:

1) CLÁUDIO MOACIR MARQUES CORRÊA: formado em Engenharia Mecânica (UFSM/1992) 

e Ciências Jurídicas e Sociais (PUC-RS/2002) é Auditor Federal de Finanças e Controle da 

Controladoria-Geral da União desde março de 1994 (27 anos), tendo sido Chefe de 

Divisão por 12 anos e Superintendente da CGU-Regional/RS por 04 anos (2013 a 2017). 

É o Auditor Chefe da UFCSPA, desde julho de 2018; 

2) RODRIGO SEBBEN: formado em Ciências Contábeis (UFRGS/2005) é Auditor da UFCSPA 

desde abril de 2011 (10 anos), tendo sido também Auditor da Empresa de Trens 

Urbanos de Porto Alegre – TRENSURB, de junho de 2010 a abril de 2011 (10 meses); e

3) ANA CÉLIA LEIVAS FERREIRA: formada em Ciências Contábeis (UFRGS/2004) é 

Assistente em Administração da UFCSPA desde junho de 2013 (08 anos). Atua na 

Auditoria Interna desde junho de 2017.

No entendimento desta chefia, a atual força de trabalho da AUDIN se mantém adequada 

ao tamanho da Universidade, se compararmos com as demais equipes de Auditoria Interna de 

outras IFES. 
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IV – CARGA HORÁRIA DISPONÍVEL PARA AUDIN

As principais atividades da UAIG, para o exercício de 2022, estão detalhadas no quadro a 

seguir, observando o quantitativo de horas disponíveis para cada servidor.

Quadro 1: Alocação da Força de Trabalho Ajustada

Quantidade de Servidores (incluindo a Chefia) 03

Total de Horas Disponíveis (253 dias úteis – 22 dias úteis de férias) 5.544 h

Horas alocadas em ações de avaliação (55%) 3.050 h

Horas alocadas em ações de consultoria (25%) 1.386 h

Horas alocadas em capacitação (8%) 444 h

Reserva Técnica, Outras Demandas e Atendimento ao MPF, PF, TCU e CGU 

(12%)

664 h

Fonte: AUDIN

Com essa previsão inicial, de carga horária disponível para cada servidor, passamos a 

definir as atividades de auditoria, em espécie, que serão previstas no exercício de 2022.

V – DEFINIÇÃO DAS ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO

 

Para o exercício de 2022, algumas premissas que foram utilizadas anteriormente pela 

AUDIN como critérios de definição de áreas críticas, critérios de risco, impacto e demais 

condicionantes para escolha das áreas a serem avaliadas sofreram alterações, conforme será 

evidenciado a seguir. 

Os efeitos da pandemia, no que diz respeito à necessidade de manutenção de trabalho 

remoto ainda permanecem, razão pela qual serão privilegiadas ações que possibilitem a consulta 

de documentos virtuais, o que acarretará maior transparência aos processos.

Destarte, os novos critérios para definição das ações de avaliação são os seguintes:
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a) Se o tema de avaliação possui conexão com o Plano de Desenvolvimento Institucional – 

PDI;

b) A frequência dos trabalhos de auditoria, da própria AUDIN;

c) A execução orçamentária em contraposição à posição do processo ser, ou não, um 

processo estratégico (observando-se a Cadeia de Valor da UFCSPA ou crítico 

(observando-se a utilização de recursos orçamentários para o funcionamento de várias 

áreas);

d) Maturidade em mapeamento de processos;

e) Demanda recebida da alta administração ou por meio da Ouvidoria;

f) Fragilidades identificadas em auditorias anteriores realizadas pela CGU e/ou TCU.

A análise efetuada pela UAIG, conforme os parâmetros elencados anteriormente, 

resultou nos indicadores demonstrados a seguir.

a) Conexão com o PDI;

Quadro 2: Critérios de Classificação de Conexão com o PDI:

CRITÉRIOS PONTO

S

Há ações previstas indiretamente no PDI 1

Há ações previstas diretamente no PDI, em número inferior à média por tema 2

Há ações previstas diretamente no PDI, em número superior à média por tema 3

Fonte: AUDIN

Em consulta ao PDI da UFCSPA, inferimos as ações ou assuntos com repercussão direta ou 

indireta, conforme: https://www.ufcspa.edu.br/documentos/institucional/ufcspa-pdi-2020-

2029_v2.pdf

Quadro 3: Ações Previstas no Anexo do PDI:

Graduação 30
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Pós-Graduação 24
Pesquisa 19
Extensão e cultura 22
Internacionalização 12
TIC 5
Administrativa 2
Gestão com pessoas 23
Assistência estudantil 10
TOTAL 147

MÉDIA 16
Fonte: PDI da UFCSPA

b) Frequência dos Trabalhos da AUDIN;

Quadro 4: Critérios de Frequência dos Trabalhos da AUDIN:
CRITÉRIOS PONTO

S

Auditado nos últimos 12 meses 1

Auditado nos últimos 24 meses 2

Auditado há mais de 24 meses 3

Nunca auditado 4

Fonte: AUDIN

c) Execução Orçamentária X Processo Estratégico ou Crítico;

Quadro 5: Critério da execução orçamentária X PE ou PC:

CRITÉRIOS PONTO

S

Não é processo estratégico nem crítico 1

É processo estratégico (de acordo com a Cadeia de Valor da UFCSPA) 2

É processo crítico (envolve recursos orçamentários para funcionamento de 

várias áreas)

3

Fonte: AUDIN
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d) Maturidade em mapeamento dos processos;

Quadro 6: Critério de Maturidade com Relação ao Mapeamento de Processos:

CRITÉRIOS PONTO

S

Setor ou Pró-Reitoria responsável apresenta nível de maturidade igual ou 

superior a 3

1

Setor ou Pró-Reitoria responsável apresenta nível de maturidade de 2 a 3 2

Setor ou Pró-Reitoria responsável apresenta nível de maturidade inferior a 2 3

Fonte: AUDIN

O grau de maturidade dos setores ou Pró-Reitorias com relação ao mapeamento de seus 

próprios processos e fluxos de trabalho é definido pelo Núcleo de Qualidade Interna – NQI, órgão 

responsável por apoiar a comunidade acadêmica da UFCSPA na implantação da gestão por 

processos na universidade, para que seja possível trabalhar de forma mais otimizada, gerando 

maior valor e aumentando a qualidade do trabalho e de vida das pessoas envolvidas.

Desta forma, de acordo com as avaliações semestrais executadas pelo NQI, a classificação 

abaixo embasou os critérios adotados pela AUDIN.

Quadro 7: Avaliação do Grau de Maturidade em Mapeamento de Processos:

Unidade Avaliada Nível 
atual

Vigência do 
Selo Setor

Assessoria às Chefias de Departamentos (ACD) 1 2022 PROGRAD
Auditoria Interna (AUDIN) 4 2023 Reitoria
Biblioteca (BIBLIO) 1 2023 PROPLAN
Comitê Gestor do SEI (CGSEI) 1 2024 PROPLAN
Coordenação de Assuntos Estudantis (CAE) 2 2023 PROEXT
Coordenação de Desenvolvimento Institucional (CDI) 4 2023 PROPLAN
Coordenação de Concurso Público e Normas de Pessoal (CCPNP) 4 2024 PROGESP
Coordenação de Convênios e Projetos Institucionais (CCPI) 4 2024 PROPLAN
Coordenação do Curso de Física Médica (CFISM) 2 2022 PROGRAD
Coordenação do Curso de Gestão em Saúde (CGSAU) 1 2023 PROGRAD
Coordenação de Engenharia (CENG) 6 2023 PROPLAN
Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) 1 2022 Reitoria
Departamento de Administração de Pessoas (DAP) 3 2023 PROGESP
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Depart. de Bem-Estar, Saúde e Segurança no Trabalho (DBESST) 4 2024 PROGESP
Departamento de Desenvolvimento de Pessoas (DDP) 4 2024 PROGESP
Departamento de Saúde Coletiva (DSC) 4 2023 PROGRAD
Departamento de Registro e Controle Acadêmico (DERCA) 3 2024 PROGRAD
Divisão de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (NTI-ADS) 4 2022 PROPLAN
Divisão de Arquitetura (DARQ) 6 2023 PROPLAN
Divisão de Arquivo (DIARQ) 1 2024 PROAD
Divisão de Bem-Estar e Saúde no Trabalho (DBESST) 4 2024 PROGESP
Divisão de Benefícios (DAP) 3 2023 PROGESP
Divisão de Engenharia e Segurança (DESEG) 6 2023 PROPLAN
Divisão de Ingresso (DAP) 3 2023 PROGESP
Divisão de Licitações (DILIC) 1 2022 PROAD
Divisão de Proc. Folha Pgto (DAP) 3 2023 PROGESP
Divisão de Segurança e Infraestrutura de Redes (NTI-Redes) 3 2024 PROPLAN
Divisão de Segurança no Trabalho (DBESST) 4 2024 PROGESP
Divisão de Suporte Técnico (NTI-Suporte) 1 2022 PROPLAN
Escritório de Internacionalização (EINTER) 3 2024 Reitoria
Escritório de Projetos (EP) 4 2022 PROPPG
Gabinete da Reitoria (GAB) 1 2023 Reitoria
Gerência de Laboratórios (GERLAB) 3 2023 PROPLAN
Laboratório 214 - Análises Clínicas (LAB214) 1 2024 PROPLAN
Laboratório de Inov., Prototipagem, Educ. Criativa e Incl. (LIPECIN) 4 2024 PROPPG
Núcleo de Inovação Tec. e Empreend. em Saúde (NITE-Saúde) 2 2022 PROPPG
Núcleo de Qualidade Interna (NQI) 7 2023 PROPLAN
Núcleo Cultural (NCULT) 4 2022 PROEXT
Núcleo de Apoio a Salas (NAS) 4 2024 PROPLAN
Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP) 1 2023 PROGRAD
Núcleo de Gestão Ambiental (NGA) 2 2022 PROPLAN
Núcleo de Seleção, Acomp. e Aval. da Assistência Estudantil (NSAE) 2 2023 PROEXT
Ouvidoria (OUV) 4 2023 Reitoria
Prefeitura do Campus (PREF) 2 2023 PROAD
Procuradoria Federal junto à UFCSPA (PFUFCSPA) 2 2023 Reitoria
Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas (PROGESP) 3 2023 PROGESP
Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) 1 2023 PROGRAD
Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN) 2 2023 PROPLAN
Secretaria de Ensino (DERCA) 1 2023 PROGRAD
Unidade de Gestão da Integridade (UGI) 6 2024 PROPLAN

Fonte: NQI

e) Demanda recebida da alta administração ou por meio da Ouvidoria;

Quadro 8: Demandas da Alta Administração ou Ouvidoria:

CRITÉRIOS PONTO
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S

Demanda recebida da alta administração ou Ouvidoria – NÃO 0

Demanda recebida da alta administração ou Ouvidoria – SIM 1

Fonte: AUDIN

f) Fragilidades identificadas em auditorias anteriores realizadas pela CGU e/ou TCU.

Quadro 9: Fragilidades de Auditorias Anteriores (CGU ou TCU):

CRITÉRIOS PONTO

S

Fragilidades detectadas em trabalhos da CGU ou TCU – NÃO 0

Fragilidades detectadas em trabalhos da CGU ou TCU – SIM 1

Fonte: AUDIN

O resultado da compilação de assuntos e critérios de risco formatou a seguinte 

planilha, a qual embasará a definição dos trabalhos de avaliação a serem executados no exercício 

de 2022.

Quadro 10: Matriz de Risco compilada:

Nº Tema

Critérios

a b c de f Total

1 Ensino na graduação 3 4 2 3 1 0 13
2 Ensino na pós-graduação 3 4 2 1 1 0 11
3 Pesquisa e inovação 3 4 2 1 0 0 10
4 Assistência estudantil 2 4 1 2 0 0 9
5 Políticas afirmativas e inclusão 2 4 1 3 0 0 10
6 Extensão e cultura 3 1 2 2 1 0 9
7 Internacionalização 2 4 1 2 0 0 9
8 Gestão de pessoas 3 4 3 1 1 1 13
9 Gestão de compras e contratações 1 1 3 3 0 0 8

10 Gestão patrimonial 1 2 3 3 0 1 10

11
Gestão de tecnologia da informação e 

comunicação 2 4 1 1 0 1 9
12 Convênios e projetos institucionais 2 1 1 1 0 1 6
13 Infraestrutura predial 1 2 3 1 0 1 8
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Fonte: AUDIN

Definidos temas de maior risco, de acordo com os critérios anteriormente detalhados, é 

necessário analisar as ações condicionantes que, necessariamente, devem constar do presente 

planejamento.

Assim, elencamos as seguintes ações que, obrigatoriamente deverão ser realizadas pela 

UAIG:

1) Auditoria em gestão de riscos e controle preventivo em contratações, conforme 

disposto na Portaria SEGES/ME nº 8.678/2021, art. 16, inc. III;

2) Parecer sobre o processo de Prestação de Contas da UFCSPA, de acordo com o art. 5º, 

da IN/SFC nº 05/2021;

3) Monitoramento das recomendações demandadas pelo Tribunal de Contas da União e 

Controladoria-Geral da União, além das próprias recomendações da AUDIN; e

4) Recomendações contidas no cordão TCU nº 1.178/2019 – Plenário, relativamente à 

atuação das Fundações de Apoio.

Destarte, conclusivamente, apresentamos a seguinte programação para as ações de 

avaliação da UAIG para o exercício de 2022:

Quadro 11: Definição dos Assuntos/Temas a serem avaliados

AVALIAÇÃO SETOR/ASSUNTO HH(*)

1) Contratações realizadas no período de pandemia, com 

ênfase nas emergencialidades (dispensas e 

inexigibilidades de licitação) níveis de governança, gestão 

de riscos e controles interno;

PROAD 435

2) Atuação de Fundações de Apoio, com ênfase nos 

desembolsos e resultados operacionais;

PROPLAN 435

3) Parecer sobre o processo de Prestação de Contas, com 

ênfase na governança, gestão de riscos e controles 

internos;

Reitoria e Pró-

Reitorias

435
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4) Editora da UFCSPA, com ênfase no seu funcionamento e 

critérios editoriais;

PROEXT 435

5) Monitoramento de Recomendações da CGU, TCU e UAIG; Vários 440

6) Funcionamento dos Cursos de Graduação, com ênfase na 

fidedignidade dos registros acadêmicos e didáticos;

PROGRAD 435

7) Funcionamento dos Cursos de Pós-Graduação, com 

ênfase na seleção discente e fidedignidade dos registros 

acadêmicos e didáticos; 

PROPPG 435

TOTAL 3.050 horas

Fonte: Análise de Riscos e Condicionantes AUDIN

VI – DEFINIÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSULTORIA

Nos termos do que preceitua o Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria 

Interna do Poder Executivo Federal, são objeto de consultoria, as demandas que contém assuntos 

eminentemente estratégicos e que digam respeito à governança, à gestão de riscos e aos 

controles internos e, que visem a contribuir para a melhoria da gestão.

Assim, para o exercício de 2022, projetou-se algumas atividades de consultoria conforme o 

histórico de demandas já executadas por esta AUDIN, conforme detalhado a seguir:

Quadro 12: Ações de Consultoria

PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES DE CONSULTORIA

- Ações de Assessoramento/Aconselhamento, conforme demanda da Reitoria, Pró-

Reitorias  e CONSUN. 1.194h

- Ações de Treinamento:  02 capacitações em assuntos a serem definidos pela 

demanda dos gestores da UFCSPA. Em média cada curso utiliza 60h em preparação 

e execução. 

120h

- Ações de Facilitação (participação em reuniões mensais do GT de Integridade e GT 

de Gestão de Riscos e Comissão Própria de Avaliação - CPA). Reuniões com 2h de 

duração em média, cada uma.

72h
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TOTAL 1.368h

Fonte: AUDIN. 

VII – DEFINIÇÃO DAS ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO

As atividades de capacitação a serem realizadas no exercício de 2022 serão 

preferencialmente na modalidade “on line”, de modo a mantermos o cumprimento das diretrizes 

de distanciamento social em razão da pandemia do COVID e, adicionalmente, por representar uma 

modalidade com custos baixos (a maioria gratuitos).

Para tanto, estão reservadas 444 horas para capacitação da equipe da UAIG. A participação 

dos servidores será motivada pelo alinhamento de conhecimentos e competências na área de 

auditoria, com ênfase em governança, gestão de riscos, controles internos, técnicas de auditoria e 

outros assuntos considerados pertinentes.

Serão privilegiados, ainda, os eventos promovidos pelas Escolas de Governo (TCU, CGU, 

TCE, ENAP, etc.), pois são as que oferecem assuntos mais correlacionados com as atividades de 

auditoria governamental.

Também serão preferenciais as participações em eventos promovidos pelos Fóruns 

Nacionais de Auditorias Interna do MEC – FONAI-TEC (dois eventos por ano, tradicionalmente) e o 

Fórum Regional (um evento por ano), promovidos pela CGU-Regional/RS.

Destarte, em razão da impossibilidade de previsão de quantos, quando e quais eventos de 

capacitação serão ofertados em 2021, não temos como precisar a participação de cada servidor da 

AUDIN, restando detalhar a posteriori (RAINT) tais atividades.

VIII. PLANO DE GESTÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DA AUDIN/UFCSPA:

Em razão das restrições impostas pela pandemia do COVID-19, as quais dificultam a 

retomada das atividades normais da AUDIN/UFCSPA, ainda não foi possível a implementação do 

Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade da AUDIN/UFCSPA, estabelecido pela Referencial 
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Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental, aprovado pela IN SFC nº 3/2017, em 

consonância com a Estrutura Internacional de Práticas Profissionais - IPPF do Instituto dos 

Auditores Internos – IIA.

Desta forma, caso seja possível a retomada das atividades presenciais, que possibilitem a 

execução de atividades com o grupo de servidores, manteremos a programação de utilização das 

horas de reserva técnica (664 horas) para tal missão, observando que o PGMQ da AUDIN 

contemplará todas as suas atividades, desde o gerenciamento até o monitoramento das 

recomendações emitidas, o qual será executado com o auxílio do Sistema e-Aud disponibilizado 

pela CGU.

Assim, manteremos a programação inicial, de 2020, para o primeiro semestre de 2021, 

editando os normativos instituindo o PGMQ da AUDIN/UFCSPA, elaborando os indicadores 

gerenciais, realizando pesquisa de percepção da alta gestão e aplicando questionário de avaliação 

dos trabalhos da Auditoria Interna pelos gestores.

IX. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Entende-se que o presente planejamento está sendo apresentado de forma a contemplar 

atividades de avaliação em menor quantidade do que costumeiramente se fez nos exercícios 

anteriores, privilegiando uma maior disponibilidade de prazo, ou seja, aumentando 

consideravelmente o número de horas para cada trabalho, de modo a buscar resultados mais 

significativos, com maior alcance.

Ademais, buscamos manter uma quantidade razoável de horas disponíveis às ações de 

consultoria, cuja demanda está se mostrando crescente, o que denota maior confiança dos 

gestores com a atuação da AUDIN em sua missão de agregar valor à gestão.

Isto posto, submete-se o presente Plano Anual de Auditoria Interna da UFCSPA à análise 

prévia da Controladoria-Geral da União, nos termos da legislação vigente.

Porto Alegre/RS, 30 de novembro de 2021.
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Cláudio Moacir Marques Corrêa

Auditor Chefe da UFCSPA


