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Destaques das Mudanças Significativas
Aprimoramentos na Interface do Usuário e no 
Desempenho
A interface do usuário foi atualizada para ser compatível com o 
site LDS.org. A nova interface roda mais rápido e se adapta bem 
a telas grandes ou pequenas.

Acesso Adicional
As seguintes alterações foram feitas no acesso ao LUFAS:
• Agora os encarregados do comitê de auditoria das áreas têm 

acesso LUFAS. Eles podem acessar os mesmos relatórios e 
formulários de auditoria que estão disponíveis para os mem-
bros do comitê de auditoria da área.

• A equipe de auditoria da missão agora tem acesso aos relató-
rios e formulários de auditoria de todos os distritos e ramos 
da missão que se reportam a ela.

• Agora os secretários de missão têm acesso ao LUFAS. Eles 
podem acessar os mesmos relatórios e formulários de audi-
toria que estão disponíveis para os membros do comitê de 
auditoria da missão.

Melhorias no Relatório
Uma nova opção no relatório Situação do Envio da Auditoria 
(A1) permite que os usuários examinem os detalhes em âmbito 
de estaca.

Outras Melhorias e Correção de 
Problemas
Auditorias Online
• Caso a mesma exceção de auditoria tenha ocorrido por duas 

auditorias consecutivas, a mensagem “(Exceção repetida)” 
aparece quando o auditor seleciona “Não” para aquela ques-
tão da auditoria. A mensagem também aparece ao lado dessa 
questão na tela do Plano de Ação Corretiva.

• A tela que antecede a planilha de Pagamentos e Depósi-
tos mostra a lista das questões de auditoria para a próxima 
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planilha. Um link para as instruções para cada questão, 
“(Instruções para o Auditor)”, foi acrescentada a essa tela. As 
instruções também estão disponíveis a partir da planilha.

• Os usuários podem agora fechar a janela pop-up com as ins-
truções ao clicar no ícone Fechar no canto superior direito da 
janela.

Painéis 
Agora o Painel da Estaca e o Painel do Auditor da Área ope-
ram de modo semelhante. O Painel da Estaca foi melhorado da 
seguinte maneira:
• Agora, na seção Situação do Envio da Auditoria, os usuários 

podem ordenar qualquer coluna ao clicar no cabeçalho da 
coluna.

No painel do Auditor da Área, a tela “Todos os Problemas da 
Estaca” foi melhorada da seguinte maneira:
• Agora há um link na tela “Todos os Problemas da Estaca” 

para o respectivo Painel da Estaca. Um link no Painel da Es-
taca leva o auditor da área ou auditor assistente da área para a 
tela Todos os Problemas da Estaca.

• Na seção Situação do Envio da Auditoria:
◦ Agora os usuários podem ordenar qualquer coluna ao clicar 

no cabeçalho da coluna.
◦ Os usuários podem ocultar ou exibir as auditorias encerra-

das ao clicar no link Ocultar Auditorias Encerradas ou no 
link Exibir Auditorias Encerradas.

• Na seção Posição de Auditoria, os usuários agora podem 
ordenar em qualquer coluna ao clicar no cabeçalho da coluna.

• Na seção Exceções de Auditoria:
◦ Os usuários agora podem exportar as exceções de auditoria 

para um arquivo de texto adequado para a importação para 
uma planilha.

◦ Agora os usuários podem ordenar qualquer coluna, exceto a 
coluna “Treinar”, ao clicar no cabeçalho da coluna.

◦ Os usuários agora podem filtrar as exceções de auditoria 
por qualquer período de auditoria.
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Observações da Versão 3.6 do LUFAS.

Diversos
• Anteriormente, quando uma Conta SUD era marcada como 

inativa no LUFAS, devido a desuso prolongado, o usuário 
poderia receber uma mensagem de erro confusa caso ele ou 
ela tentasse acessar o sistema novamente. Uma nova mensa-
gem de erro agora indica que a conta se tornou inativa e que o 
usuário deve entrar em contato com o auditor da área.

• Os auditores da área agora têm acesso ao botão Reabrir para 
reabrir auditorias encerradas.

• O período de auditoria para o qual uma auditoria foi realizada 
agora aparece na tela Plano de Ação Corretiva.

• No primeiro dia do período de auditoria relatado (15 de janei-
ro ou 15 de julho), o campo “Total de Auditorias a Vencer” no 
relatório “Situação de Envio de Auditoria” (A1) anteriormente 
era informado como 0. Esse problema foi corrigido.

• Caso o idioma do navegador tivesse sido configurado para 
um idioma ao qual o LUFAS não tem suporte, o erro “Too 
many redirects” (Muitos redirecionamentos)” era exibido. O 
LUFAS agora se configura no idioma inglês quando encontra 
um idioma para o qual não é oferecido suporte.

Problema Conhecido
Erros no lançamento e no cálculo de dados ocorreram na Cate-
goria “Outros” da planilha. A causa ainda não foi encontrada. 
A situação pode ser resolvida ao se fechar e abrir o navegador, 
entrar no LUFAS novamente e navegar até a Categoria “Ou-
tros” da planilha da auditoria. Se isso não resolver o problema, 
os usuários devem entrar em contato com auditor assistente da 
área. Ele entrará em contato com pessoal do Departamento de 
Auditoria da Igreja, que já resolveu esse tipo de problema.

Dicas Úteis
Acessar o LUFAS
Se um usuário não consegue entrar no LUFAS e recebe uma 
mensagem indicando que não tem designações válidas, então (1) 
o usuário não foi configurado ao cargo correto no software para 
manutenção de registros da Igreja ou (2) o número de membro 
do usuário não está associado à sua Conta SUD.
 1. Para as estacas e os distritos, o secretário da estaca ou do 

distrito ou outro líder da estaca ou do distrito autorizado 
insere o usuário em um chamado de auditoria padrão (não 
personalizado) em Recursos para Líderes e Secretários. Para 
as missões, o presidente da missão insere o usuário em uma 
posição de auditor da missão no Diretório de Organizações 
e Líderes da Igreja. Pode haver um atraso de até dois dias, 
antes que a atualização entre em vigor no LUFAS.

 2. Para associar o número de membro à Conta SUD, o usuário 
deve obter o número na recomendação para o templo ou 
com o secretário da ala ou da estaca. Depois, o usuário entra 
na página de configuração da Conta SUD (LDSaccount.
LDS.org) e digita o número de membro no perfil da conta.

E-mails de Conclusão de Auditoria
Se um líder não recebe e-mails de auditorias concluídas, então 
(1) a Conta SUD não deve estar configurada corretamente ou 
(2) o endereço de e-mail associado à Conta SUD pode estar 
incorreto.
 1. Para certificar-se de que a Conta SUD esteja configurada 

corretamente, ver “Entrar no LUFAS”, acima.
 2. Para certificar-se de que o endereço de e-mail associado à 

Conta SUD esteja correto, o líder deve entrar na página de 
configuração da Conta SUD (ldsaccount.lds.org) e verificar 
o endereço de e-mail relacionado nas informações de conta-
to e recuperação.


