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1. INTRODUÇÃO:

Trata-se o presente expediente da verificação e análise dos critérios adotados para seleção,

acompanhamento, aprovação e publicação dos projetos de pesquisa da Universidade Federal

da Integração Latino-Americana, conforme as orientações contidas na Ordem de Serviço nº

012/2018/AUDIN/UNILA. 

 

2. ESCOPO:

Verificar a conformidade dos projetos de pesquisa cadastrados na Pró-Reitoria de Pesquisa e

Pós-Graduação em relação aos normativos institucionais vigentes.

3. DOCUMENTAÇÃO DE AUDITORIA

Ordem de Serviço 12/2018;

Solicitação de Auditoria 20180005-01;

Memorando Eletrônico 154/2018/PRPPG.

4. CONSIDERAÇÕES GERAIS:

Quando  da  realização  dos  trabalhos  de  auditoria,  o  normativo  institucional  vigente  que

regulava o cadastramento de projetos de pesquisas da UNILA era o Edital PRPPG 37/2016 –

Fluxo contínuo de cadastro de projetos de pesquisa coordenados por docente cujo objetivo é

“definir procedimentos para o cadastro dos projetos de pesquisa a ser desenvolvidos por

docentes  da  Universidade  Federal  da  Integração  Latino-Americana,  sem  ônus  para  a

instituição”.
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No edital consta que projetos não cadastrados institucionalmente pelos docentes não poderão

constar no seu plano individual de trabalho docente.

Foram analisados projetos de pesquisas registrados na PRPPG no período de 01 de janeiro de

2017 a 31 de maio de 2018. Do universo de projetos informados pela PRPPG, foi selecionada

uma amostra aleatória com 02 (dois) projetos de pesquisa de cada Instituto, totalizando 08

(oito) projetos.

5. RESULTADOS DOS EXAMES

Da análise foram verificados os itens exigidos no Edital e foi observado o seguinte:

5.1 CONSTATAÇÃO: Deficiência na execução prevista em Edital 37/2016/PRPPG.

Fato: Foram analisados 08 (oito) projetos, que se encontram em execução e foram observados

alguns projetos sem o cadastro do formulário de aprovação do Coordenador do Centro Inter-

disciplinar na página do Módulo SIGAA e também alguns projetos sem a padronização pre-

vista no item 4.2 do Edital.

a)  INSTITUTO  LATINO-AMERICANO  DE  ARTE,  CULTURA  E  HISTÓRIA  -

ILAACH

PIA1276-2018 – Línguas próximas, estudos contrastivos e naturalidade: proposta de ensino

de tradução.

Coordenador: B.M.O. (ILAACH)

Situação do Projeto: em execução

Membros: coordenador(a) - B.M.O. (docente)

Não há formulário cadastrado no Módulo SIGAA. No arquivo do projeto, faltou palavras-

chave.

PIA1316-2018 – Vestígios de um passado inconcluso – estética e política na narrativa latino-

americana. contemporânea (Cone Sul).

Coordenador: C.C. (ILAACH)

Situação do Projeto: em execução
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Membros: coordenador(a) - C.C. (docente)

Não há formulário cadastrado no Módulo SIGAA.

b) INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIAS DA VIDA E DA NATUREZA

- ILACVN

PIB1365-2018 – Análise das políticas de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno

em bebês prematuros internados no município de Foz do Iguaçu.

Coordenador: A.P.A.F. (PRAE)

Situação do Projeto: em execução

Membros: coordenador(a) - A.P.A.F. (docente)

Não há observações a serem feitas.

PIB1291-2018 – Avaliação e aplicação de enzimas lipolíticas de fungos isolados do Parque

Nacional do Iguaçu.

Coordenador: C.C.S.G. (ILACVN)

Situação do Projeto: em execução

Membros: coordenador(a) - C.C.S.G. (docente)

Colaborador(a) – M.R.B. (docente)

Colaborador(a) – R.C.B.S. (docente)

Colaborador(a) – M.R.Z.P. (docente)

No arquivo do projeto não há palavras-chave e justificativa.

c) INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE ECONOMIA, SOCIEDADE E POLÍTICA

- ILAESP

Pic1390-2018 – A atenção  a  saúde mental  dos  discentes  estrangeiros  na  universidade  da

integração latino-americana.

Coordenador: J.D. (ILAESP)

Situação do Projeto: em execução

Membros: Coordenador(a) – J.D.(docente)

Coordenador(a) adjunto(a) – M.G.S. (docente)

Colaborador(a) – F.S.N. (discente)
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Colaborador(a) – L.C.P.J (discente)

Colaborador(a) – M.L.A.E. (discente)

Colaborador(a) – S.Q.S. (discente)

Colaborador(a) – B.F.C. (externo)

Não há formulário cadastrado no Módulo SIGAA. No arquivo do projeto não há plano de exe-

cução e cronograma.

PIC1599-2018 – Comportamento Organizacional: gestão de pessoas e relações no ambiente

de trabalho.

Coordenador: L.M.H. (ILAESP)

Situação do Projeto: em execução

Membros: coordenador(a) - L.M.H. (docente)

No formulário cadastrado, consta a assinatura do Coordenador do Instituto “pelo sistema SI-

PAC”.

d) INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE TECNOLOGIA, INFRAESTRUTURA E

TERRITÓRIO - ILATIT

Simulação Termo – Energética de Edificações com Foco no Conforto Térmico e Aumento da

Eficiência Energética.

Coordenador: F.L.P. (ILATIT)

Situação do Projeto: cadastro em andamento

Membros: Coordenador(A) - F.L.P. (docente)

Colaborador(A) – P.V.I.S. (discente)

Não há formulário cadastrado, na página do projeto no Módulo do sistema.

PID1374-2018 – Tecnologia e Sociedade: teorias e práticas em Arquitetura e Urbanismo.

Coordenador: G.R.C. (ILATIT)

Situação do Projeto: em execução

Membros: Colaborador(a) – A.S.M. (docente)

Coordenador(a) – G.R.C. (docente)

Colaborador(a) – T.S.B. (docente)
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No arquivo do projeto cadastrado, não há palavras-chave, plano de execução, cronograma de

atividade, nem carimbo da coordenção do centro interdisciplinar.

RECOMENDAÇÃO:

A PRPPG, que se institua controles para verificação do cumprimento dos requisitos exigidos

nos editais publicados.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

De modo geral, considerando o escopo do trabalho, a unidade auditada atende de forma razoá-

vel as normas vigentes e a legislação vinculada a área. A fim de melhorar os controles inter-

nos as constatações que mereceram recomendação por esta auditoria interna devem ser anali-

sadas por parte da gestão da unidade auditada. 

A adoção das recomendações contidas neste Relatório de Auditoria Interna é de exclusivo

interesse da gestão da unidade auditada,  uma vez que a Auditoria  Interna é um órgão de

assessoramento  técnico  e  não  possui  natureza  vinculante.  Ainda,  o  atendimento  das

recomendações refletirá no comprometimento da gestão com o fortalecimento dos controles

internos e com o acolhimento das disposições legais. 

As recomendações indicadas neste relatório constarão no Plano de Providência Permanente

(PPP) da Auditoria Interna, o qual tem por escopo monitorar as ações dos Gestores decorren-

tes dos apontamentos apresentados. No entanto, isso não impede que o gestor venha a se ma-

nifestar a cerca deste relatório anteriormente ao acompanhamento da Auditoria Interna. 

Este relatório não tem a intenção de esgotar as possibilidades de inconsistências que podem

ser  observadas,  mas  sim  servir  como  orientação  para  as  boas  práticas  da  administração

pública. 

Encaminha-se este relatório à PRPPG para manifestação quanto às recomendações elencadas

neste expediente de auditoria.

Foz do Iguaçu, 19 de outubro de 2018. 

1 A servidora Noelle encontra-se em Licença para tratamento de assuntos pessoais.
A via original e assinada deste documento encontra-se arquivada na Auditoria Interna.
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