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RELATÓRIO DE AUDITORIA 008/2020/AUDIN/UNILA  

 

1 – INTRODUÇÃO 

 

Apresentam-se os resultados do trabalho de auditoria realizado por meio da Ordem de Serviço 

n.º 13/2019 da AUDIN e em atendimento ao disposto no inciso II do Art. 74, da Constituição 

Federal de 1988.  

 

Referência: Ordem de Serviço n°13/2019  

 

Unidade Auditada: Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis – PRAE 

 

Objeto Auditado: Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES 

 

Objetivo: Verificar a existência de normativos e regulamentos internos, as rotinas de 

concessão de assistência estudantil e a avaliação do Programa pela Instituição. Não foi objeto 

desta auditoria a inspeção e a verificação das atividades relacionadas à execução do PNAES 

por meio de amostragem. Ressalta-se que a CGU realizou trabalho de auditoria constando no 

relatório nº 201603350 com o objetivo de avaliar os processos operacionais e de controle 

interno na Unila, para execução do PNAES. 

 

Materialidade: R$ 9.342.133,00 referente à dotação atualizada da Ação 4002 – “Assistência 

ao Estudante de Ensino Superior” do Orçamento Unila de 2019.  

 

Relevância: o PNAES que tem como finalidade ampliar as condições de permanência de 

estudantes socioeconomicamente vulneráveis na educação superior. 

 

Período: Setembro 2019 a Fevereiro 2020. 

 

 

2 – RESULTADOS DOS EXAMES  

 

2.1 INFORMAÇÕES 

 

2.1.1 – Gestão da Assistência Estudantil no âmbito da Unila 

 

A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) é a unidade administrativa responsável por 

executar o orçamento com recursos para a assistência estudantil no âmbito da Unila. 

 

Objetivos da Assistência Estudantil no âmbito na Unila 

O Relatório Anual de Atividades da PRAE de 2019 informa que “as ações da PRAE têm 

como objetivo democratizar as condições de permanência na educação superior; minimizar 

os efeitos das desigualdades sociais e regionais na permanência e conclusão do ensino 
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superior; reduzir as taxas de retenção e evasão; e contribuir para a promoção da inclusão 

social pela educação.” Que estes objetivos seguem o disposto no Decreto 7.234/2010. 

 

Público alvo 

“Para acessar os auxílios, os discentes devem comprovar situação de vulnerabilidade 

socioeconômica, estar regularmente matriculado nos cursos de graduação da Universidade, 

apresentar desempenho acadêmico satisfatório, além de outros requisitos” (fonte: Plano de 

Desenvolvimento Institucional 2019-2023).  

 

Que o “público alvo da Assistência Estudantil são os estudantes de graduação com renda 

familiar per capta de até um salário mínimo e meio, o que em 2019 correspondia à R$ 

1.497,00” (fonte: Relatório Anual de Atividades 2019 PRAE).  

 

Modalidades 

Que “a Política de Assistência Estudantil da UNILA prevê a concessão de auxílios nas 

seguintes modalidades: auxílio-moradia; auxílio-transporte; auxílio-alimentação e auxílio-

creche” (fonte: Plano de Desenvolvimento Institucional da Unila 2019-2023 item 10.1.1 da 

Política de Assistência Estudantil). 

 

O valor correspondente de cada auxílio foi na ordem de:  

- subsídio moradia (R$ 300,00 por aluno);  

- subsídio alimentação (R$300,00 por aluno);  

- auxílio transporte (média de R$ 54,75 por aluno);e  

- auxílio creche (R$ 250,00 por benefício). 

 

Que “para que esse público acesse uma ou mais modalidade de assistência estudantil, a 

PRAE publica editais de concorrência aos auxílios” (fonte: Relatório Anual de Atividades da 

PRAE de 2019). 

 

A seguir, listam-se as portarias que tratam dos programas e das ações regulamentados pela 

PRAE: 

 
Quadro 01 – Programas e ações regulamentados pela Unidade Auditada 

Documento Programas/Ações 

Portaria 01/2016-PRAE/UNILA de 19 de fevereiro de 2016 Dispõe sobre o Auxílio Instalação  

Portaria 04/2019-PRAE/UNILA de 27 de maio de 2019 Dispõe sobre o Programa de Bolsa Permanência  

Portaria 05/2019-PRAE/UNILA de 23 de setembro de 2019 Dispõe sobre a concessão do Auxílio-Alimentação  

Portaria 06/2019-PRAE/UNILA de 23 de setembro de 2019 Dispõe sobre a concessão do Auxílio-moradia  

Portaria 07/2019-PRAE/UNILA de 23 de setembro de 2019 Dispõe sobre a concessão do Auxílio-transporte  

 

Da execução orçamentária 

A dotação atualizada em 2019 para a ação 4002 - de Assistência ao Estudante no Ensino 

Superior foi de R$ 9.342.133,00. O total empenhado foi de R$ 9.329.910,00 (fonte: 

https://portal.unila.edu.br/proplan/orcamento/execucao-orcamentaria).  
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Em relação ao controle dos processos de pagamentos com recursos do PNAES, a PRAE 

mencionou no Memorando n° 15/2020/PRAE que: 
  

Todos os pagamentos efetuados com recursos provenientes do PNAES são feitos 

pela PRAE.  

 

 

2.1.2 - Das Contrapartidas para a Manutenção do Benefício 

 

Fato: 

Durante as atividades de auditoria, foram feitos questionamentos sobre os mecanismos de 

controle empregados pela PRAE. Em relação à renda familiar do estudante beneficiário, a 

PRAE informou no Memorando Eletrônico n° 15/2020/PRAE que: 

 

Quando o aluno se inscreve no Edital de Auxílios Estudantis o mesmo deve 

apresentar documentação comprobatória da renda familiar de acordo com o 

PNAES. Tal avaliação socioeconômica tem validade de 2 (dois) anos, quando o 

aluno é convocado novamente para participar do Edital de Renovação da 

documentação socioeconômica dos Auxílios Estudantis, este deve apresentar 

novamente, composição familiar (se houver alteração) e documentação de renda 

dos componentes maiores de 18 anos de idade.  

(...) 

Salientamos que em função da autonomia das unidades gestoras do PNAES frente 

ao estabelecimento dos critérios de acesso e manutenção dos auxílios conforme 

Art. 5° e paragrafo único do Decreto Nº 7.234 de 19 de julho de 2010 fica a 

critério das unidades gestores definirem e regularem sobre tal processo. 

 

Ainda sobre as análises socioeconômicas dos estudantes, o Relatório Anual de Atividades de 

2019 da PRAE informa que:  

 

Para acessar e manter os auxílios, os estudantes são submetidos a duas análises 

socioeconômicas realizadas pela Seção de Serviço Social. Ambas as análises têm 

como objetivo comprovar a situação socioeconômica do interessado, sendo que 

uma é realizada para fins de acesso aos benefícios da Assistência Estudantil e a 

outra ocorre aproximadamente em meados do curso de graduação visando 

confirmar a situação socioeconômica para a manutenção dos auxílios até o 

término da graduação. 

 

Embora a PRAE defina a validade por dois anos da análise da renda familiar, isso não é 

impeditivo para uma nova avaliação a qualquer tempo, conforme disposto no Artigo 22 da 

Portaria Nº 05/2019/PRAE/UNILA: 

 

A PRAE poderá, a qualquer tempo, realizar nova avaliação socioeconômica e 

acompanhamento do desenvolvimento acadêmico da pessoa beneficiada. 
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Ainda, em relação aos critérios de seleção, a PRAE informou por meio de Memorando 

Eletrônico n° 15/2020/PRAE que, além dos critérios estabelecidos no Art. 5° do Decreto 

7.234/2010, tem trabalhado com os seguintes critérios: 

 

(...) 

Alunos Brasileiro – critério Renda Per Capta de 1 salário-mínimo e meio 

(PNAES). Em caso de empate de renda per capta o desempate se da mediante a 

prioridade do curso integral. Contudo ate o presente momento este não precisou 

ser utilizado em função dos valores quebrados que fazem a diferença nas rendas 

dos candidatos; 

Alunos Internacionais – critério de Escola Pública (PNAES) e/ou pertencimento 

a programas Sociais equivalentes ao Bolsa Família; 

Alunos Indígenas – critério de reparação histórica – apresentar autodeclaração 

do candidato; Declaração de sua respectiva comunidade sobre sua condição de 

pertencimento étnico, assinada por uma liderança reconhecida; (documentação 

com base no Programa Bolsa Permanência do MEC – Portaria N°389, de 9 de 

maio de 2013 e Resolução CONSUEN N°02 de 18 de maio de 2018). 

Aluno Refugiado – critério de vulnerabilidade humanitária – apresentar o status 

de refugiada (o) reconhecido no Brasil; OU o comprovante de portadora(r) de 

visto humanitário no Brasil. (Resolução CONSUEN N°02 de 18 de maio de 2018; 

Portaria Nº 692/2019/GR de 09 de outubro de 2019 e Edital N° 

02/2019/PRAE/PROGRAD/PROINT/REITORIA-UNILA, de 07 de junho de 2019.) 

 

Após a obtenção do auxílio financeiro, existem contrapartidas a serem observadas para o 

discente permanecer no programa. Em relação à manutenção do benefício, a PRAE informou 

no Memorando n° 15/2020/PRAE que utiliza os seguintes controles: 

 

– verificação mensal de lista de assinaturas de recibo (comprovação de estar na 

cidade de Foz do Iguaçu); 

– verificação semestral de presença (reprovação por falta); e 

– Verificação anual do Tempo de recebimento dos Auxílios Estudantis. 

 

Além destes critérios que podem acarretar em cancelamento do benefício, outros foram 

mencionados no Memorando Eletrônico n° 94/2019/PRAE: 

  

(...) 

B) Por solicitação do discente beneficiado pelos auxílios estudantis; 

C) No processo de renovação dos auxílios estudantis, quando a renda per capta 

familiar é superior ao estabelecido pelo Decreto PNAES; 

D) Nos processos de análise da ausência da frequência do (as) discente aos 

componentes curriculares matriculados ou por exceder o tempo mínimo de 

integralização do curso sem apresentar recurso ou ter recurso indeferido por 

Banca específica; 

E) Por denúncia via Ouvidoria, que ao ser apurada, se constata irregularidade 

nos critérios para acesso aos auxílios estudantis.  
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Com referência ao controle tempestivo para manutenção do benefício, a unidade respondeu 

que: 

 

Sim, é realizado controle sobre os requisitos/critérios para manutenção dos 

auxílios estudantis.  

 

Em relação ao acompanhamento realizado pelo serviço social no que trata das condições de 

manutenção dos auxílios, a unidade informou que: 

 

Sim, as condições de manutenção dos auxílios estudantis são efetivamente 

acompanhadas pela Seção de Serviço Social, bem como pelas demais Seções, 

Divisões e Departamento da PRAE/UNILA, ou seja, o acompanhamento é 

multiprofissional e intersetorial. 

 

Os mecanismos de controle adotados pela PRAE e utilizados na fase de execução das ações 

com recursos do PNAES foram informados, conforme consta no Memorando Eletrônico 

94/2019/PRAE: 

 

a) o discente beneficiado com os auxílios estudantis assina um termo de 

compromisso antes do primeiro recebimento do auxílio estudantil;  

(o objetivo do termo de compromisso é que o aluno tome ciência das 

contrapartidas esperadas do mesmo durante o recebimento dos auxílios que 

possuem um tempo de duração, qual seja o tempo mínimo de integralização 

do curso. Ou seja, o aluno passa a estar ciente e responsável dos 

compromissos e condicionalidades assumidos ao ingressar em qualquer dos 

auxílios do PNAES e que o seu descumprimento acarreta sua inclusão nos 

processos de monitoramento e acompanhamento) ME 15/2020/PRAE. 

 

b) o discente beneficiado com os auxílios estudantis realiza assinatura mensal a 

um recebi de pagamento dos auxílios estudantis junto as Unidades da PRAE; 

(o objetivo é constatar mensalmente a permanência do aluno na cidade de Foz 

do Iguaçu. Quando o mesmo comparece mensalmente a PRAE e assina o 

recibo está comprovando que está na cidade, esta frequentando a universidade 

e que recebeu os auxílios no mês corrente. A não assinatura acarreta a 

suspensão dos auxílios, ate que o estudanteregularize a situação de assinatura 

junto a PRAE. Tais ações estão pautadas nas portarias da PRAE de Nº 05, 06 

e 07 de 2019/PRAE/UNILA, disponíveis no site da UNILA, aba PRAE.) ME 

15/2020/PRAE. 

  

c) é feito o acompanhamento mensal se discente beneficiado mantêm matricula 

ativa no SIGAA; 

d) o discente beneficiado com auxílios estudantis é orientado a comunicar a 

qualquer momento a equipe da PRAE alteração na sua renda per capita familiar. 
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Em relação aos pagamentos efetuados no âmbito do PNAES, a PRAE informou no 

Memorando Eletrônico n° 94/2019/PRAE que: 

 

Para realizar o pagamento dos auxílios estudantis primeiramente é feito um 

levantamento dos discentes que estão aptos, ou seja, que realizaram a assinatura 

mensal dos recibos, que encontram-se resguardados com justificativas por 

atestados, mobilidade, estágio obrigatório entre outros. Neste sentido são 

elaboradas as pré-listas de pagamento, na sequência começa uma outra 

verificação que é a conferência dessa lista com o sistema SIGAA, se todos os 

nomes da lista estão de acordo com o sistema e principalmente se não estão 

cancelados ou trancados. Posteriormente conferido se houve alguma solicitação 

ou do discente ou de profissionais da Prae para cessar o auxílio. Na sequência 

essa lista, é conferida com a cópia da Lista de credores lançadas no SIAF, em 

caso de alguma divergência é corrigido e após este processo é encaminhado para 

pagamento. Antes da lista ser executada, conferimos sempre o sistema da 

assistência estudantil para verificar se algum dos nomes mudou o vínculo de 

ativo, em caso positivo encaminhamos memorando ao Departamento de finanças 

informando que foram retirados os nomes, por algum motivo como, trancamento, 

desistência, ou cancelamento do auxílio estudantil. 

  

Nos normativos consta a possibilidade de prorrogação do benefício após o tempo mínimo 

para integralização do curso, sem contudo prever os critérios. Diante disso, questionou-se a 

PRAE acerca dos critérios para análise de requerimento de prorrogação de prazo para 

recebimento de auxílio. A PRAE respondeu em Memorando Eletrônico n° 15/2020/PRAE 

que: 

 

É importante esclarecer que as Portarias dos auxílios-alimentação, transporte e 

moradia estabelecem o tempo de recebimento dos auxílios: 

 

Art. 23° O prazo de vigência do(s) auxílio(s) do programa de assistência 

estudantil da UNILA corresponde ao tempo mínimo para integralização do 

curso no qual o(a) discente está matriculado, contados a partir do seu ingresso 

no curso e contabilizados por semestre letivo. (Portaria Nº 

05/2019/PRAE/UNILA) 

 

Todo aluno que ingressa nos auxílios esta ciente deste prazo, pois o mesmo é 

reafirmado nos Editais de Ingresso e no Termo de Compromisso assinado pelo 

aluno antes do início de recebimento dos auxílios estudantis. Em casos 

excepcionais o aluno poderá pedir a prorrogação do recebimento dos auxílios 

apresentando recurso com justificativa por não ter finalizado o curso dentro do 

prazo estipulado, esta por sua vez passara por análise da banca de avaliação: 

 

Parágrafo Único – Em casos excepcionais, quem recebe os auxílios poderá 

requerer a prorrogação, além do prazo estabelecido neste artigo, mediante 

justificativa a ser analisada pela equipe de comissão de acompanhamento e 
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avaliação observadas as disposições elencadas nos títulos “Da Suspensão” e 

“Do Cancelamento. (Portaria Nº 05/2019/PRAE/UNILA) 

 

Quando da abertura do processo para apresentação dos recursos e justificativas 

dos alunos, este é feito mediante a publicação de edital e convocatória dos alunos 

que teriam descumprido as condicionalidades/critérios para a manutenção dos 

auxílios. Já os parâmetros para os trabalhos da banca estão presentes também 

nas referidas portarias, no que se refere aos parágrafos junto aos artigos. 

 

II- A discente ou discente não efetuar matrícula em todos os componentes 

curriculares vinculados ao seu curso no semestre, salvo por motivos alheios à 

sua vontade. 

§ 1º O impedimento de matrícula ocasionado por componentes curriculares que 

são pré-requisito de outros serão tratados como alheios à vontade da discente ou 

do discente  

IV- O aproveitamento acadêmico for insatisfatório, com aprovação inferior a 

67% dos componentes curriculares frequentados no semestre e vinculados ao 

seu curso. 

§ 1º Esta regra será aplicada a partir do terceiro semestre do primeiro vínculo 

da discente ou do discente com a UNILA. 

§ 2º Será possível que o estudante solicite manifestação da coordenação de 

curso em casos que houver índices elevados de retenção em determinados 

componentes curriculares, para que então seja realizada a avaliação do 

cancelamento pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação da PRAE. 

V- Houver índice de frequência inferior a 75% em qualquer um dos 

componentes cursados no semestre, ou seja, quando houver reprovação por 

falta. (Portaria Nº 05/2019/PRAE/UNILA) 

 

Os parágrafos citados acima são parâmetros considerados pelas Bancas no 

momento de avaliar a condição que o aluno teve para finalizar o curso dentro do 

prazo mínimo de integralização do curso (conforme previsão nas portarias para o 

recebimento dos auxílios). Tais processos foram importantes durante um 

momento histórico da UNILA em função dos períodos de modificações das grades 

curriculares e estabelecimentos dos cursos de graduação. Contudo é importante 

sinalizar que diante da configuração orçamentária a PRAE está analisando os 

regulamentos referente a prorrogação dos auxílios. 

 

  

PADA 

Consta no Plano de Desenvolvimento Institucional da Unila 2019-2023, item 10.1.1 

Assistência Estudantil, informações sobre o Programa de Acompanhamento do 

Desenvolvimento Acadêmico (PADA): 

 

“Além dos serviços psicológicos que são oferecidos, há o Programa de 

Acompanhamento do Desenvolvimento Acadêmico (PADA) cujo objetivo é 

acompanhar e auxiliar a trajetória acadêmica de estudantes que recebem auxílios 
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estudantis do Programa de Assistência Estudantil da UNILA. O objeto do PADA 

é agir preventivamente em situações que possam interferir negativamente no 

desenvolvimento das atividades acadêmicas, gerando retenção, evasão e 

dificuldades de ordem pedagógica, psicológica, social e/ou de saúde.” 

 

Durante as atividades de auditoria foi questionado sobre o Programa de Acompanhamento e 

Desenvolvimento Acadêmico (PADA), que, segundo a PRAE, não foi normatizado, sendo 

substituído por outra estratégia de acompanhamento (Acompanhamento 2020: Diagnóstico e 

Abordagem), conforme Memorando Eletrônico 15/2020/PRAE: 

 

Apesar de ter sido mencionado no Memorando Eletrônico Nº 37/2019 

encaminhado a AUDIN em 14 de junho de 2019 enquanto resposta ao Relatório 

nº 201603350/CGU, o PADA não chegou a ser normatizado. Mesmo a 

nomenclatura não é mais utilizada pela equipe, tendo ficado em seu lugar outra 

estratégia de acompanhamento. 

 

Conforme exposto, o programa não se encontra mais em uso pela PRAE. 

 

 

IRA (Índice de Rendimento Acadêmico) 

No Edital n° 02/2019 PRAE-UNILA, de 18 de fevereiro de 2019, no item 10.18, são 

apresentados os motivos para o cancelamento dos auxílios, sendo um deles transcrito a seguir:  

“III- O rendimento acadêmico for insatisfatório, com aprovação inferior a 67% 

dos componentes curriculares frequentados no semestre e vinculados ao seu 

curso. Esta regra será aplicada a partir do terceiro semestre do primeiro vínculo 

da(o) discente com a Unila. Em situações que houver índices elevados de 

reprovação em determinados componentes curriculares, a coordenação de curso 

deverá comunicar formalmente a PRAE e esta regra poderá ser particularmente 

analisada.” 

 

 

Em razão disso, foi solicitada a metodologia para o estabelecimento do índice de 67% e os 

motivos da não adoção do IRA. Em resposta a PRAE comunicou no Memorando Eletrônico 

15/2020/PRAE que:  

 

A PRAE utilizou o IRA como referência para os processos de monitoramento até 

2015, enquanto realizava o estudo: RETRATO PANORÂMICO DO CORPO 

DISCENTE DA UNILA ESTUDO PRAE 1/2014. A partir do qual foi possível 

identificar que: “Sobre o Índice de Rendimento Acadêmico (IRA). Seu cálculo 

faz-se pela média ponderada do desempenho escolar obtido pelo(a) estudante nos 

componentes curriculares cursados, considerando nota e carga horária, 

excluindo-se, no entanto, as disciplinas trancadas, canceladas e as que o(a) 

discente obteve dispensa, além das atividades complementares”. 

 

Cabe notar que trancamentos (justificados ou não) são práticas comuns e 

permitidas pelos regulamentos acadêmicos, contudo, em determinados casos, 
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podem ser indicativos do nível de comprometimento do estudante com sua 

formação e com a Instituição de ensino, especialmente no caso dos acadêmicos 

que contam com auxílios de assistência estudantil.  

Durante os anos de 2016 e 2017 a PRAE avaliou a possibilidade de adotar outros 

critérios, principalmente em função da dificuldade do aluno em elevar o IRA, 

para concorrer aos auxílios novamente nos até então existentes Editais de 

Reinserção. 

 

A partir de 2017 a PRAE passou a adotar as referências presentes na 

RESOLUÇÃO COSUEN N° 07 DE 23 DE JULHO DE 2018 que estabelece as 

Normas de Graduação da Universidade Federal da Integração Latino-Americana 

(UNILA): “Art. 124. Para a integralização curricular do curso não exceder o 

limite máximo, o discente deverá cumprir, em cada período letivo regular, no 

mínimo 66% (sessenta e seis por cento) da carga horária total parcial semestral, 

prevista na matriz curricular do seu curso”. 

 

Do exposto, verifica-se que o emprego do IRA excluía do cálculo as disciplinas dispensadas, 

trancadas e atividades complementares. Para fins de verificação do índice de 67% de 

rendimento acadêmico, questionou-se quanto ao uso do Sistema Integrado de Gerenciamento 

Acadêmico (SIGAA) pela PRAE, sendo informado que: 

 

Não, como a matrícula não é compulsória, existe uma diferenciação entre a carga 

horária de cada aluno, logo a somatória – semestral – é feita de forma manual, 

tanto pela PRAE como pela PROGRAD. O sistema SIGAA emite apenas o 

percentual total do curso, quando da emissão do histórico acadêmico.  

 

Diante das dificuldades apresentadas pelo sistema, orienta-se a PRAE, para fins de controle da 

manutenção dos benefícios, que busque soluções junto à área de TI visando melhorias no 

sistema, viabilizando a geração de relatórios específicos para sua área. 

 

 

2.1.3 - Ferramentas utilizadas para o monitoramento e controle  

 

Fato: 

Conforme Memorando Eletrônico n° 94/2019/PRAE, são utilizadas as seguintes ferramentas 

para realizar o monitoramento e o controle dos benefícios: 

 

- o SIGAA- menu Graduação e Assistência Estudantil; 

- Editais de Inscrição e Renovação dos Auxílios estudantis;  

- Programa de Acompanhamento e Desenvolvimento Acadêmico - PADA da 

PRAE.  

 

Embora mencione o uso do PADA, tal informação foi corrigida no Memorando 

15/2020/PRAE, relatando sua substituição por outra estratégia. 
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Sobre o uso de sistema informatizado para a gestão das ações do PNAES, a PRAE mencionou 

no Memorando Eletrônico n° 15/2020/PRAE que: 

 

(...) O módulo da Assistência Estudantil disponível no SIGAA é atualizado 

mensalmente antes do pagamento, onde são retirados os discentes cancelados, 

trancados e que perderam os auxílios e feitas as suspensões quando necessário de 

modo que apenas os discentes que não possuem nenhum empecilho para 

recebimento fiquem com status da bolsa “contemplado e deferido”. O módulo da 

Assistência, assim como o módulo graduação são a base de dados de consulta e 

execução das ações da PRAE no que se refere a monitoramento, pagamentos e 

consulta de discentes entre outros. Os relatórios trazem diferentes informações 

que junto se complementam, e embasam a análise e tomada de decisão. Sem a 

parte informatizada seria praticamente impossível realizar os pagamentos com o 

nível de acerto que a PRAE tem hoje. 

A coordenadoria de Tecnologia da Informação em 2019 alterou uma parte do 

sistema SIGAA para que possamos utilizar assim que possível os pagamentos 

através do SIPAC do módulo, bolsas. A implantação dos relatórios exclusivos 

pelo sistema Sipac para pagamentos dos auxílios alimentação e moradia se dará 

a partir dos próximos meses, assim como o auxílio-creche já é feito desde o ano 

de 2018. Já o auxílio-transporte continuará o controle via SIGAA e sistema da 

empresa prestadora do serviço. 

Com a utilização do módulo, bolsas, passamos a ter dois sistemas para alimentar 

os dados dos alunos o que aumenta a quantidade de trabalho do setor financeiro 

e de atendimento, pois o sistema SIGAA e SIPAC não estão interligados, mas, em 

contrapartida, vai de encontro com a solicitação da PROPLAN em vincular via 

sistema todas as bolsas pagas com o orçamento disponível da Pró – Reitoria, 

sendo possível retirar com exatidão, quais bolsas foram recebidas pelos alunos, 

independente da Pró – Reitoria que solicitou o pagamento. 

Em 2019 também foi alterado uma parte de alimentação das assinaturas mensais 

dos discentes no sistema SIGAA, o qual facilitou um trabalho que era feito 

manualmente pelo setor de Atendimento da PRAE e que antes era possível apenas 

inserir os dados de um aluno por vez, agora ainda é manualmente, mas é possível 

fazer vários alunos em bloco. 

Outro avanço foi o desenvolvimento, pela TI em 2019, do módulo de 

acompanhamento pedagógico dos alunos que recebem auxílio financeiro do 

PNAES/UNILA, onde é possível gerar os relatórios de desempenho acadêmico 

dos bolsistas e o relatório de integralização de curso. Taís relatórios que estão 

em fase de aperfeiçoamento são ferramentas essenciais para o desenvolvimento 

das ações de acompanhamento acadêmico dos alunos assistidos pela PRAE. 

Ainda em 2019 a Coordenadoria de Tecnologia da informação também inseriu os 

módulos referentes ao acompanhamento psicológico e de saúde dos discentes. 

Tais módulos estão em fase de aperfeiçoamento e permitem que a PRAE tenha um 

melhor gerenciamento dos atendimentos e indicadores nestes dois eixos de 

atuação. 

 

Na conclusão do Relatório Anual de Atividades da PRAE de 2019, a unidade informou que:  
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A análise de outros estudos de AE (...) e o conhecimento dos limites atuais 

impostos pelos dados existentes no sistema da UNILA também levaram a concluir 

que é necessário construir um banco de dados para posterior análise e avaliação. 

Para melhorar qualidade dos relatórios posteriores e, consequentemente, dos 

dados de AE na universidade, será preciso atuar em duas frentes: informações 

junto aos administradores do SIG+ e da Procuradoria Institucional (reprovação, 

evasão, matrícula e  cancelamento de alunos com e sem bolsa por mês); e a 

construção de banco de dados próprio da PRAE baseado em dados financeiros 

(número de bolsas canceladas x número de novas inclusões por mês). 

 

Conforme o apontamento no relatório, verifica-se a necessidade de melhorias no sistema 

SIG+ permitindo configurar e extrair relatórios úteis para as atividades da PRAE.  

 

 

2.1.4 - Da aplicação de recursos de acordo com o Decreto 7234/2010  

 

Fato: 

Em resposta à solicitação de auditoria n° 20190005-02, a PRAE informou que as áreas de 

atuação (transporte, moradia, alimentação e creche) encontram-se previstas no Decreto 

7234/2010, sendo os recursos orçamentários destinados integralmente aos auxílios estudantis. 

No Memorando Eletrônico n° 15/2020/PRAE, a unidade detalha as ações, conforme segue: 

 

O Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) tem como finalidade 

ampliar as condições de permanência do (a) discente na Universidade, 

colaborando para permanência estudantil nos cursos de graduação, agindo 

preventivamente nas situações de retenção e evasão decorrentes da insuficiência 

de condições financeiras. 

Conforme Relatório Anual de Atividades de 2019 da PRAE, a Assistência 

Estudantil compreende, ações e serviços de caráter universal (sem critérios de 

acesso) voltado a todos os alunos da universidade, referenciados nas equipes 

técnicas (saúde, serviço social, psicologia, acompanhamento, financeiro, 

atendimento e esporte) e os auxílios estudantis de caráter seletivo (com critérios 

de acesso) nas seguintes modalidades: 

Auxílio-Moradia: compreende a disponibilização de subvenção financeira 

mensal para fins de auxílio no custeio parcial de despesas com moradia de 

discentes dos cursos de graduação presenciais da Unila. O objetivo do auxílio-

moradia é contribuir nas condições de moradia dos(as) discentes que, devido ao 

ingresso na Unila, se obrigam a manter moradia na cidade de Foz do Iguaçu em 

função da distância do seu domicílio de origem. Para concorrer ao auxílio-

moradia o(a) discente e seu núcleo familiar não podem possuir residência 

própria, alugada ou cedida no município de Foz do Iguaçu-PR. Auxílio-moradia 

será disponibilizado na modalidade subsídio financeiro, na forma de depósito em 

conta bancária da pessoa beneficiada, no valor de R$300,00 mensais. 

Auxílio-Alimentação: compreende a disponibilização de subvenção financeira 

mensal para fins de auxiliar no custeio parcial de despesas com alimentação de 
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discentes dos cursos de graduação presenciais da Unila. O objetivo do auxílio-

alimentação é contribuir com a segurança alimentar e nutricional dos(as) 

discentes. Para concorrer ao auxílio-alimentação o(a) discente não pode possuir 

outro tipo de auxílio-alimentação e/ou vale-alimentação. O auxílio-alimentação 

será disponibilizado na modalidade subsídio financeiro, na forma de depósito em 

conta bancária da pessoa beneficiada, no valor deR$300,00 mensais. 

Auxílio-Transporte: de natureza pessoal e intransferível, se constitui como 

concessão de créditos mensais via cartão magnético do transporte coletivo 

urbano de Foz do Iguaçu/PR, durante os períodos letivos dos cursos de 

graduação presencial da Unila, definido pelo calendário acadêmico institucional, 

com a finalidade de subsidiar o deslocamento dos(as) discentes de suas 

residências à Unila. Para concorrer ao auxílio-transporte, o(a) discente não pode 

possuir meio de transporte próprio como automóvel ou motocicleta. O auxílio-

transporte será concedido, conforme disponibilidade orçamentária, durante o 

período letivo dos cursos e/ou disciplinas presenciais que façam parte da grade 

curricular do curso no qual o(a) discente está matriculado e, excepcionalmente, 

para os componentes curriculares que forem ofertados em regime especial 

durante as férias acadêmicas. 

Auxilio Creche: tem como objetivo apoiar as condições de permanência e 

formação acadêmica de discentes regularmente matriculadas(os) em cursos de 

graduação presencial na UNILA, que sejam responsáveis legais de suas/seus 

filhas/os, na perspectiva de viabilizar a igualdade de oportunidades, de contribuir 

para a melhoria do desempenho acadêmico e de agir preventivamente nas 

situações de retenção e evasão decorrentes das preocupações e responsabilidades 

da maternidade ou paternidade. 

 

Quanto à política de aplicação dos recursos do PNAES pela UNILA, foi questionado se a 

escolha das áreas de atuação foram fundamentadas em estudos e análises da demanda social, 

bem como de consulta à comunidade acadêmica. Em resposta a PRAE informou em 

Memorando Eletrônico n° 94/2019/PRAE que: 

 

A escolha das áreas de atuação e aplicação dos recursos do PNAES pela UNILA 

foram fundamentas no Decreto PNAES nº 7.234 de 19 de julho de 2010, mais 

especificamente no inciso “§ 1o  As ações de assistência estudantil do PNAES 

deverão ser desenvolvidas nas seguintes áreas: 

I - moradia estudantil;  

II - alimentação;  

III - transporte;  

IV - atenção à saúde;  

V - inclusão digital;  

VI - cultura;  

VII - esporte;  

VIII - creche;  

IX - apoio pedagógico; e  

X - acesso, participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação”. 
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Consultas à comunidade acadêmica não é uma prática frequente na Unila, como 

as áreas de atuação e aplicação de recursos do PNAES já estão estabelecidas no 

Decreto PNAE não houve consultas acadêmicas.  (anexo ao ME 94/2019/PRAE) 

 

 

2.2 CONSTATAÇÕES 

 

2.2.1 - Ausência de políticas de assistência estudantil aprovada pelo Conselho 

Universitário - CONSUN.  

 

Fato: 

A regulamentação da política de assistência estudantil deve seguir o disposto no artigo 3° § 2° 

do Decreto 7234/2010, o qual dispõe: 

 

Caberá à instituição federal de ensino superior definir os critérios e a 

metodologia de seleção dos alunos de graduação a serem beneficiados. 

 

Atualmente, os auxílios financeiros de Assistência Estudantil (auxílio instalação, alimentação, 

moradia, transporte) são regulamentados por portaria expedida pela Pró-Reitoria de Assuntos 

Estudantis – PRAE. Ressalva-se que quanto ao auxílio-creche não foi encaminhado cópia de 

portaria, somente o edital. Do mesmo modo não consta publicação da portaria na página da 

PRAE no portal da Unila (https://portal.unila.edu.br/prae/portarias). Além desses auxílios, a 

PRAE regulamentou ainda o Programa de Bolsa Permanência cujos recursos são provenientes 

do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).  

 

A Portaria 285/2020/GR de 21 de Agosto de 2020 estabelece no Artigo 3° as atribuições da 

PRAE, dentre as quais: 

 

IV – propor normas ou outros documentos ou procedimentos de sua área 

para aprovação em instâncias superiores, quando assim o exigir 

regulamentos superiores; 

V – implementar ações com vistas à efetivação da a política de assistência 

estudantil da Unila, a ser aprovada pelo Conselho Universitário; 

 

Em relação ao Conselho Universitário, o Estatuto da Unila em seu artigo 8° declara que é o 

órgão máximo de deliberação, competindo formular a política geral da Universidade nos 

planos acadêmico, administrativo, financeiro, patrimonial e disciplinar. As definições das 

competências do CONSUN encontram-se no artigo 10, entre as quais estão a de “estabelecer 

as políticas gerais da Universidade” e a de “fixar normas gerais a que se devam submeter às 

unidades universitárias e demais órgãos.” Deste modo, a apreciação e aprovação da política de 

assistência estudantil caberia ao Conselho Universitário. Porém, até o presente momento, não 

há um regulamento tratando da política de assistência estudantil. Ocorre que as ações são 

reguladas através de portaria, sendo emitida pela PRAE uma para cada auxílio. Com isso, não 

há a devida ciência e aprovação pelo CONSUN. Ressalta-se que a regulamentação destes 

temas é de interesse da comunidade acadêmica, a qual possui representantes no CONSUN, 

como também, envolve o uso de recursos financeiros. No que trata a delegação de 

https://portal.unila.edu.br/prae/portarias
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competência, o Inciso I do artigo 13 da Lei 9784/99 determina que a edição de atos de caráter 

normativo não poderá ser objeto de delegação. 

 

Em documento expedido pelo MEC, foi recomendado às unidades responsáveis pela execução 

do PNAES, no item 15.17 do Ofício-Circular n° 16/2019/CGRE/DIPPES/ SESU/SESU-MEC, 

que elaborassem e apresentassem à reitoria, em caráter de urgência, ato normativo interno 

contendo os critérios e metodologias norteadoras da seleção de estudantes no âmbito do 

PNAES, com estreita observância do Decreto n° 7.234/2010 e com os termos das presentes 

recomendações. 

 

Observa-se que a ausência de regulamentação interna de políticas de assistência estudantil 

sem aprovação pelo conselho universitário fragiliza os controles da unidade que realiza a 

seleção e a manutenção dos benefícios. 

 

Considerando as situações de seleção, observa-se que a UNILA apresenta uma diferenciação 

em relação às demais instituições de ensino ao compor seu quadro com estudantes de países 

da América-Latina. Em razão disso, o regulamento a ser elaborado deve abordar tais situações 

em seus critérios e metodologias para seleção, sugerindo-se que tais dispositivos passem por 

uma análise jurídica.  

 

Orienta-se, ainda, a inclusão de critérios de manutenção do benefício, situações de suspensão 

e cancelamento. A Unidade ao elaborar o regulamento poderá utilizar-se de técnicas como a 

de benchmarking como forma de extrair as melhores práticas e inseri-las ao respectivo 

regimento em elaboração.  

 

Assim, conforme informações apresentadas, verifica-se a falta de regulamentação da política 

de assistência estudantil no âmbito da UNILA aprovada pelo CONSUN, e, espera-se que com 

a regulamentação ocorra uma padronização de regras nos editais, contribuindo para a 

melhoria do controle da unidade. 

 

 

Recomendação 

2.2.1.1 - Instituir a política de assistência estudantil da Unila por meio de resolução aprovada 

pelo CONSUN, em consonância com o Decreto 7234/2010, bem como a recomendação do 

Ofício-Circular n° 16/2019/CGRE/DIPPES/SESU/SESU-MEC no item 15.17, constando os 

critérios, as metodologias de seleção, os deveres dos beneficiários, as situações que ensejam o 

cancelamento, entre outros itens pertinentes. 

 

 

2.2.2 - Ausência de regimento interno definindo as atividades das unidades, as 

competências e responsabilidades em relação à assistência estudantil.  

 

Fato: 

A organização administrativa da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) está estruturada 

da seguinte forma: 
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Figura 01 - Organograma da PRAE 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Memorando n° 65/2019/PRAE, de 24 de setembro de 2019. 
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Tabela 01 - Quadro de Servidores da PRAE 

Unidade Cargo Servidores 
Servidores 

afastados 

Pró Reitoria de Assuntos Estudantis Pró Reitor(a) 1 0 

 Assistente em Administração 1 0 

Divisão de Apoio Administrativo e 

Atendimento ao Público 
Chefia – Assistente em 

Administração 
1 0 

 Assistente em Administração 4 0 

Divisão de Administração e 

Finanças 
Chefia – Administrador 1 0 

 Administrador 1 0 

Departamento de Apoio ao 

Estudante 
Chefia – Assistente Social 1 0 

 Sociólogo 1 0 

 Produtor Cultural 1 0 

Seção de Serviço Social Chefia – Assistente Social 1 0 

 Assistente Social 6 6 

Seção de Psicologia Chefia – Psicólogo 1 0 

 Psicólogo(a) 2 0 

Coordenadoria de Atenção ao 

Estudante e às Moradias 
Chefia – Psicólogo 1 0 

 Assistente em Administração 2 0 

Departamento de Gestão de 

Moradias 
Chefia – Assistente em 

Administração 
1 0 

Departamento de Atendimento à 

Saúde 
Chefia – Técnico em Enfermagem 1 0 

 Técnico em Enfermagem 2 0 

 Enfermeira 2 0 

Total de servidores  31 6 

Fonte: Memorando n° 65/2019/PRAE, de 24 de setembro de 2019. 

 

A PRAE informou no Memorando n° 65/2019/PRAE que conta com 31 servidores, destes, 06 

servidores encontravam-se afastados, todos do cargo de assistente social, sendo: 01 por 

cessão; 04 por motivo de licença capacitação para Pós-Graduação; e 01 em processo de 

redistribuição. De uma forma geral, a unidade conta com corpo técnico profissional para 

atender as demandas da unidade.  

 

No tocante às atividades desenvolvidas pela PRAE, foi questionado qual a unidade 

responsável pela análise socioeconômica dos inscritos nos processos de concessão de 

benefícios dos ingressantes nos processos seletivos nacionais, internacionais, de povos 

indígenas aldeados, de refugiados e portadores de visto humanitário em território brasileiro. A 

PRAE informou no Memorando n° 94/2019/PRAE que: 
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Hoje, na PRAE a unidade responsável pela análise socioeconômica dos inscritos 

nos Editas de concessão dos auxílios estudantis aos estudantes ingressantes no 

processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (SISU) é a Seção de Serviço 

Social. Para os processos internacionais, de povos indígenas aldeados, de 

refugiados e portadores de visto humanitário a gestão da UNILA fez escolha por 

Editais específicos com critérios seletivos e requisitos próprios, os quais são 

aferidos por bancas de seleção.  

 

Verifica-se que a Seção de Serviço Social realiza a análise socioeconômica dos ingressantes 

pelo processo seletivo do SISU, não abrangendo a análise dos inscritos nas demais seleções 

de beneficiários do PNAES. Considerando as informações repassadas, questionou-se 

novamente, sendo respondido no Memorando n° 15/2020/PRAE que:  

 

Os Editais de Indígenas e Refugiados são publicados anualmente pela 

PRAE/PROGRAD/PROINT/REITORIA, o processo de seleção é coordenado pela 

PROINT por tratar-se de processo internacional. As bancas de seleção são 

formadas por representantes das unidades da UNILA, nomeados por portarias 

próprias e com prazo de validade. Quando da seleção dos alunos classificados – 

trabalho realizado pelas bancas - para a graduação, a PRAE atribui os auxílios 

estudantis para o primeiro classificado de cada curso, passando a ser 

responsável pelo pagamento mensal dos auxílios estudantis aos 29 primeiros 

classificados em cada curso, tanto indígenas, quanto refugiados. Conforme 

previsto no PNAES, sob a égide da autonomia universitária a PRAE, definiu por 

utilizar de outros critérios para a inclusão deste publico nos auxílios estudantis, 

quais sejam: 

Alunos Indígenas – critério de reparação histórica – devem apresentar 

autodeclaração do candidato; Declaração de sua respectiva comunidade sobre 

sua condição de pertencimento étnico, assinada por uma liderança reconhecida; 

(documentação com base no Programa Bolsa Permanência do MEC – Portaria 

N°389, de 9 de maio de 2013; PDI 2019-2023; Resolução CONSUEN N°02 de 18 

de maio de 2018 e Edital N° 01/2019/PRAE/PROGRAD/ PROINT/REITORIA-

UNILA, de 07 de junho de 2019). 

Aluno Refugiado – critério de vulnerabilidade humanitária - devem apresentar o 

status de refugiada(o) reconhecido no Brasil; OU o comprovante de portadora(r) 

de visto humanitário no Brasil. (Resolução CONSUEN N°02 de 18 de maio de 

2018; PDI 2019-2023; Portaria Nº 692/2019/GR de 09 de outubro de 2019 e 

Edital N° 02/2019/PRAE/PROGRAD/PROINT/REITORIAUNILA, de 07 de junho 

de 2019 e Lei 13.445/2017; Lei 13684/18). 

Reforçamos que em relação aos indígenas, a PRAE atua na orientação para que 

estes se inscrevam anualmente no Programa Bolsa Permanência do MEC para 

que possam migrar da Assistência Estudantil da PRAE para o programa do 

governo federal uma vez que os critérios de acesso são os mesmos e a bolsa do 

referido programa é no valor de R$900,00 (novecentos reais). 
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De acordo com a PRAE, o processo de seleção de ingressantes refugiados e indígenas são 

coordenados pela PROINT, por tratar-se de processo internacional. Consta, ainda que a PRAE 

faz orientações aos estudantes indígenas para migrarem da Assistência Estudantil para o 

Programa Bolsa Permanência, haja vista os mesmos critérios de acesso. Considerando a 

função do PNAES, há necessidade que tais processos atendam a questão de vulnerabilidade 

socioeconômica.  

 

Em relação aos processos seletivos internacionais, existe a Portaria Unila n° 0042, de 25 de 

janeiro de 2017, que delega competências ao titular da Pró-reitoria de Graduação 

(PROGRAD), conforme disposto no artigo °1, inciso X, a praticar atos administrativos de:  

 

Coordenar, juntamente à Pró-Reitoria de Relações Internacionais e Institucionais 

– PROINT, o processo seletivo de alunos estrangeiros e mobilidade acadêmica no 

âmbito da graduação da UNILA. 

 

O referido dispositivo trata sobre a coordenação para processos de seleção de alunos 

estrangeiros ingressantes na Unila. Por outro lado, os processos para concessão de auxílios 

financeiros do PNAES são abertos por editais somente após a seleção dos estudantes 

estrangeiros. Ou seja, a seleção dos ingressantes nos cursos de graduação pode ser realizada 

pela PROGRAD e PROINT, enquanto que a seleção dos beneficiários em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica coordenada pela PRAE, pois depende dos recursos 

financeiros disponíveis e de critérios estabelecidos.  

 

O Regimento Geral disciplina no Artigo 50 que “o Regimento Interno da Reitoria definirá as 

atribuições das Pró-Reitorias e das Secretarias, nos termos deste Regimento Geral.” 

Portanto, as atribuições das Pró-Reitorias e Secretarias devem estar dispostas  no Regimento 

Interno da Reitoria, embora, até o presente momento a Reitoria ainda não possua seu 

regimento. Atualmente, as atividades exercidas pelas Pró-reitorias ocorrem através de 

delegação de competência mediante Portarias. Na Portaria Unila sob n° 285/2020, no Artigo 

3°, encontram-se as atribuições da Pró-reitoria de Assuntos Estudantis, dentre as quais, são 

listadas a seguir aquelas que tratam de assistência estudantil: 

(...) 
 

VII - analisar e autorizar a execução de ações, serviços, projetos e 

programas relacionados à assistência estudantil na Unila; 

VIII - coordenar, executar e supervisionar ações, serviços, projetos e 

programas referentes à Assistência Estudantil, inclusive no que se refere às 

aplicações de recursos advindos do Programa Nacional de Assistência 

Estudantil; 

IX - propor a realização de convênios ou outras formas de cooperação que 

visem ao desenvolvimento da assistência estudantil; 

(...) 

XIII - coordenar e supervisionar ações, programas e projetos que visem à 

permanência, reduzam a evasão e aumentem as taxas de sucesso discente 

em situação de vulnerabilidade social, fazendo-o, sempre que necessário, 

em parceria com a Pró-Reitoria de Graduação e, no caso de estudantes 
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internacionais, em conjunto com a Pró-Reitoria de Relações Institucionais 

e Internacionais; 

 

Nota-se que foram atribuídas à PRAE as atividades de coordenar, executar e supervisionar as 

ações, serviços, projetos e programas referentes à assistência estudantil com recursos 

advindos do PNAES.  

 

Conforme exposto, cabe à Reitoria encaminhar o referido regimento ao Conselho 

Universitário para sua aprovação.   

 

Por fim, verificou-se a falta de regimento interno da Reitoria, sendo que o mesmo permitirá 

melhorias no controle das competências cabíveis a cada unidade, bem como verificar a 

existência de conflitos de competência entre as unidades, providenciando os devidos ajustes.  

 

Frisa-se que, apesar de o Regimento Geral ter sido instituído em junho de 2013, até o presente 

momento a Reitoria não encaminhou seu Regimento para a aprovação pelo CONSUN. 

Ressalta-se que a ausência de definições internas fragiliza as atividades internas do setor, 

podendo trazer indefinições entre os setores internos das unidades, prejudicando a eficiência.  

 

RECOMENDAÇÃO 

2.2.2.1 - Submeter proposta do Regimento Interno da Reitoria para aprovação pelo CONSUN 

contendo as atribuições das Pró-Reitorias e Secretarias. 

 

2.2.3 – Inexistência de avaliação quanto ao resultado do programa 

 

Fato: 

A constatação encontra-se em monitoramento pela Controladoria Geral da União – CGU, 

conforme relatório n° 201603350 que teve por objetivo avaliar os processos operacionais e de 

controle interno na Unila, para execução do PNAES, no qual uma das constatações 

apresentadas foi a “ausência de avaliação quanto ao resultado do programa” tendo como causa 

a “ausência de metodologia/rotina para acompanhamento e avaliação que possam 

demonstrar a influência do auxílio estudantil sobre o desempenho acadêmico e a evasão do 

discente”, que em decorrência, a CGU recomendou a “elaboração de metodologia que seja 

capaz de acompanhar e avaliar o impacto do PNAES sobre o desempenho acadêmico e a 

evasão. Em especial, para cada aluno desistente ou com baixo aproveitamento, deve ser 

realizado o diagnóstico de suas causas”.  

 

Diante do exposto, apresentam-se informações complementares sobre a avaliação dos 

resultados do PNAES e pontos correlatos. Neste sentido, a PRAE informou no Memorando 

Eletrônico n° 15/2020/PRAE que: 

(...)  

Conforme Planejamento da PRAE 2019-2023 (Anexo RELATÓRIO ANUAL DE 

ATIVIDADES – 2019), a partir de 2020 os resultados do PNAES passarão a ser 

divulgados no Relatório Anual. 
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De acordo com a PRAE, a partir de 2020 serão apresentados os resultados do programa em 

relatório. A medida visa a formação de série histórica de quatro relatórios (2019 a 2022), bem 

como a prestação de contas. Informou ainda que: 

(...) 

“Para além da apresentação de dados, a série de relatórios pretende, no médio 

prazo (até janeiro de 2023), consolidar uma metodologia para a elaboração de 

indicadores de desempenho da assistência estudantil da UNILA”. 

(...) 

a PRAE pretende implementar no transcurso da atual gestão (anos 2019/2023) o 

acompanhamento para ter indicadores de evasão e retenção dos beneficiários do 

PNAES, além de outros indicadores de importância. Neste sentido a PRAE tem a 

previsão de construir esses dados, conforme “Relatório Anual de Atividades – 

2019”. 

 

Um dos objetivos do PNAES é a redução da taxa de retenção e de evasão. Desse modo, foi 

perguntado a PRAE sobre os mecanismos utilizados para o alcance deste objetivo. Em 

resposta, foi informado no Memorando 15/2020/PRAE que: 

 

Para alcançar esses objetivos proposto no PNAES a equipe da PRAE realiza 

durante todo o ano a sistematização dos dados do sistema SIGAA de forma a 

identificar os elementos necessários para fundamentar os processos de 

monitoramento e acompanhamento desta unidade. A PRAE também realiza 

projetos e oficinas a fim de acompanhar a saúde dos alunos, e propor ações de 

combate a retenção e evasão na vida estudantil.  

(...) 

Em 2019, o Departamento de Atenção à Saúde (DEAS) manteve articulação para 

o relacionamento entre a universidade e os órgãos de saúde pública visando à 

atenção ampliada à saúde dos alunos da UNILA mediante ações de mapeamento, 

prevenção e promoção em saúde. 

 

 

Do controle e acompanhamento 

 

Referente ao controle e acompanhamento dos estudantes que recebem auxílio de assistência 

estudantil, o Relatório Anual de Atividades da PRAE de 2019 informa sobre frentes 

prioritárias, sendo elas: 

 

1)   verificação do cumprimento das regras; 

2) identificação de casos de retenção e proposição de Plano de Acompanhamento 

visando evitar retenção e evasão; 

3)  verificação de índices de bolsistas e não-bolsistas – IRA; reprovações; evasão, 

cancelamento. 

 

Adiciona-se ainda que:  
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(...) o plano inclui uma pesquisa de satisfação com os discentes atendidos pela AE 

e uma nova metodologia de acompanhamento aos discentes bolsistas que 

representam riscos à efetividade do PNAES, a partir do índice de integralização 

do curso. 

 

No Artigo 3° da Portaria n° 285/2020/GR, encontram-se as atribuições da PRAE, dentre as 

quais a de realizar o mapeamento do perfil discente da Unila e de elaborar o Relatório Anual 

de Atividades da PRAE: 
 

XII - coordenar a elaboração do Relatório Anual de Atividades da Prae; 

(...) 

XV - mapear anualmente o perfil discente da Unila, como fonte de 

subsídio para a criação, o acompanhamento e a avaliação das ações, 

serviços, projetos e programas relacionados à assistência estudantil na 

Unila e demais atividades das unidades acadêmicas e administrativas; 

 

Portanto, além de elaborar o relatório anual, a PRAE deve mapear o perfil discente 

anualmente como fonte de subsídio para melhorias de suas ações. Além disso, considera-se 

necessária a previsão de metas para fins de avaliação de resultados. 

 

Dos indicadores 

No tocante à existência de indicadores e metas específicas para o acompanhamento e 

avaliação do programa, a Audin questionou a PRAE, a qual apresentou oito indicadores no 

Memorando Eletrônico 15/2020/PRAE: 

 

Indicador 1 – Proporção de estudantes atendidos (beneficiados) com auxílios 

socioeconômicos em relação ao total de estudantes matriculados na graduação: 

 

Alunos matriculados Alunos com bolsa Percentual 

 4724  1432  30% 

          Fonte: Alunos matriculados – SIG+; Controle de pagamentos – DIAF/PRAE/UNILA 
 

Em relação ao Indicador 1, este mostra que 30% dos alunos matriculados nos cursos de 

graduação receberam ao menos um dos benefícios de assistência estudantil. A PRAE 

informou ainda que: 
 

“para 2019 não foi possível ter outro indicador importante para AE como, por 

exemplo, a proporção do número de estudantes da UNILA que estariam aptos a 

receber bolsa em relação ao número de estudantes que efetivamente recebem o 

benefício. Para o próximo relatório, a previsão é ter este indicador mês a mês, o 

que será possível por conta de uma importante mudança a ser implementada na 

Seção de Serviço Social em 2020.” 
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 Indicador 2 – Valores pagos em assistência estudantil pela UNILA em 2019 

Mês  Moradia nº  Transporte nº  Alimentação nº  Creche  nº Total 

01  321.900,00  1073  0,00  0  219.180,00  731  11.000,00  44  553.883,60 

02  309.650,00  1032  9.512,69  897  235.580,00  785  10.000,00  40  567.457,12 

03  294.300,00  981  57.977,48  1092  359.700,00  1199  9.250,00  37  724.499,48 

04  403.200,00  1344  76.393,24  1056  481.500,00  1605  11.500,00  46  976.598,24 

05  354.900,00  1183  69.526,59  1052  426.000,00  1420  11.250,00  45  865.331,59 

06  352.500,00  1175  49.895,34  1046  423.900,00  1413  11.250,00  45  841.179,34 

07  333.900,00  1113  30.202,37  1045  394.800,00  1316  12.500,00  50  774.876,37 

08  349.800,00  1166  76.339,01  1069  420.600,00  1402  11.250,00  45  861.626,01 

09  334.200,00  1114  72.378,35  1077  396.300,00  1321  14.250,00  57  820.640,35 

10  330.000,00  1100  84.019,10  1061  390.900,00  1303  12.500,00  50  820.883,10 

11  325.500,00  1085  68.019,38  1053  384.900,00  1283  12.500,00  50  794.340,38 

12  327.600,00  1092  35.290,58  1050  387.600,00  1292  12.250,00  49  766.174,58 

*  4.037.450,00  13458  629.554,13  11498  4.520.960,00  15070  139.500,00  558  9.367.490,16 

**  336.454,17  1122  52.462,84  1045  376.746,67  1256  11.625,00  47  780.711,01 

Legenda: * - Total anual; ** - Média mensal; nº - número de bolsas pagas. 
Fonte: DIAF/PRAE/UNILA 
 

O Indicador 2 apresentou erros de somatória, expondo divergências de valores nos 

somatórios totais mensais, o que levou a um total de R$ 9.367.490,16. Este valor não 

corresponde a soma dos valores totais de cada auxílio (R$ 4.037.450,00 + 629.554,13 + 

4.520.960,00 + 139.500,00) que perfaz uma despesa total em 2019 de R$ 9.327.464,13. Em 

relação à média mensal paga em auxílios, foi de R$ 777.288,68.  
 

Considerando os dados totais dos auxílios apresentados no indicador, tendo em vista o  

percentual anual de cada auxílio em relação ao total de benefícios ou valores pagos no ano, 

observou-se que os auxílios-alimentação e moradia juntos somam quase 92% do total de 

benefícios pagos. Enquanto que o auxílio-transporte apresentou apenas 6,7% do total do valor 

pago (R$ 629.544,13), em relação à quantidade atingiu em torno de 28% do total, ou seja, 

11.498 benefícios dos 40.584 pagos em 2019.  
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 Indicador 3 - Valor médio do auxílio (benefício) por aluno 

 

 Mês 

Nº. alunos  Valor pago Valor médio por aluno 

 1  1351  R$ 553.883,60  R$ 409,98 

 2  1297  R$ 567.457,12  R$ 437,52 

 3  1493  R$ 724.499,48  R$ 485,26 

 4  1471  R$ 976.598,24  R$ 663,90 

 5  1456  R$ 865.331,59  R$ 594,32 

 6  1448  R$ 841.179,34  R$ 580,92 

 7  1438  R$ 774.876,37  R$ 538,86 

 8  1448  R$ 861.626,01  R$ 595,05 

 9  1469  R$ 820.640,35  R$ 558,64 

10  1443  R$ 820.883,10  R$ 568,87 

11  1435  R$ 794.340,38  R$ 553,55 

12  1431  R$ 766.174,58  R$ 535,41 

Média mensal  1432  R$ 780.624,18  R$ 543,52 

Média anual  17180  R$ 9.367.490,16  R$ 6.522,28 

 Fonte: DIAF/PRAE/UNILA 
 

Quanto ao Indicador 3, devido às divergências nas somas do Indicador 2, o valor médio R$ 

543,52 por aluno ficou prejudicado. Considerando a soma total paga em 2019 no valor de R$ 

9.327.464,13 dividida por 12 meses, chega-se a uma média mensal de R$ 777.288,68 a qual 

dividida por 1432 (média de beneficiários mensais), resultará no valor médio mensal de R$ 

542,80 por aluno. Em relação aos indicadores 2 e 3, sugere-se a correção constando os ajustes. 

 

Indicador 4 – Proporção de atendimentos individuais em saúde em relação ao total de 

estudantes matriculados na graduação: 

Atendimentos  

em Saúde 

Alunos  

Matriculados 
Percentual 

2124  4724  45% 

   
      Fonte: Alunos matriculados – SIG+;  
     Relatório de atendimentos DEAS/PRAE/UNILA. 

 

Indicador 5– Proporção de atendimentos individuais em psicologia em relação ao total 

de estudantes matriculados na graduação: 

Atendimentos em  

Psicologia 

Alunos  

Matriculados  

Percentual 

1510  4724  31% 
        Fonte: Alunos matriculados – SIG+; 

       Relatório de atendimentos SEPSICO/PRAE/UNILA. 



 Ministério da Educação 
 Universidade Federal da Integração Latino-Americana 

 Auditoria Interna 
 

_________________________________________________________________________________ 

24 

 

Indicador 6 – Proporção de estudantes que solicitaram afastamento por saúde mental 

em relação aos demais motivos. 

Solicitações  Saúde Mental Percentual 

238  47  20% 

   
        Fonte: Alunos matriculados – SIG+; Relatório DEAS/PRAE/UNILA. 
 

Indicador 7–Proporção de atendimentos individuais do Serviço Social em relação ao 

total de estudantes matriculados na graduação: Atendimentos Serviço Social 

Atendimento do 

Serviço Social 

Alunos  

matriculados  
Percentual 

1258  4724  26% 
          Fonte: Alunos matriculados SIG+; Relatório de atendimentos SESO/PRAE/UNILA. 
 

Consta no Relatório Anual de Atividades de 2019 da PRAE quanto aos dados informados nos 

indicadores 4, 5, 6 e 7 que: 

(…)  

os atendimentos individuais em saúde atingiram 45%; em psicologia 27%; e em 

Serviço Social 26%. Em relação aos estudantes que solicitaram afastamento por 

motivos de saúde, 20% foi por motivo de saúde mental.  

 

Segundo o Relatório Anual de Atividades de 2019 da PRAE, os indicadores 4, 5, 6 e 7 se 

referem aos atendimentos de estudantes nas áreas da saúde, psicologia e serviço social, 

realizados pelo Departamento de Atenção à Saúde (DEAS), pela Seção de Psicologia 

(SEPSICO) e pela Seção de Serviço Social (SESO). A base dos indicadores 4, 5 e 7 é o total 

de alunos matriculados em relação aos atendimentos. Entretanto, cabe salientar que um 

estudante pode ter recebido mais de um atendimento no período. É importante ressaltar que, 

com os devidos ajustes, tais informações podem auxiliar na avaliação da estrutura física e na 

capacidade de pessoal para o atendimento. Sobre o Indicador 6, a PRAE informou que trata-se 

de afastamentos por motivos de saúde, coletados e gerenciados pelo DEAS e que os dados se 

referem ao segundo semestre de 2019, momento em que iniciou a coleta de dados. Um dos 

destaques informados no Relatório Anual de Atividades da PRAE foi a implantação do 

método informatizado para a gestão da informação de saúde dos estudantes da Unila.  

 

Indicador 8 – Proporção de estudantes atendidos por Assistência Estudantil em 

condição de retenção e que oferecem algum risco de evasão 

 
1239  100%  Total bolsistas ativos 
485  39%  Bolsistas sem retenção 
133  11% 

61% 

  Bolsistas com retenção e alto risco de evasão 
23

8  
19%  Bolsistas com retenção e médio risco de evasão 

38

3  
31%  Bolsistas com retenção e considerável risco de evasão 

Fonte: Memorando 15/2020/PRAE. 
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No tocante ao Indicador 8, foi informado no Memorando 15/2020/PRAE que: 
 

A proposta de trabalho pauta-se na Tabela de risco à efetividade do PNAES, 

construído em 10 de janeiro de 2020, que representa um indicativo de que a 

gestão está certa em priorizar o acompanhamento, uma vez que o percentual de 

estudantes atendidos pela Assistência Estudantil na UNILA e que não tem 

previsão de terminar o curso de graduação dentro do prazo previsto é de 61%. 
 

Nesta Tabela é demonstrado o total de bolsistas de graduação que receberam recursos de 

assistência estudantil. Ainda quanto aos dados da tabela, foram extraídas as seguintes 

informações do “Relatório de Acompanhamento 2020: Diagnóstico e Abordagem”:  

 

(…) 61% dos estudantes beneficiários da AE da Unila possuem algum percentual 

de retenção, ou seja, de não concluir o tempo mínimo do curso dentro do período.  

 

(…) 754 bolsistas apresentaram algum percentual indicativo de retenção.  

 

(…) dados extraídos do SIGAA módulo Assistência ao Estudante. 

 

Além disso, foi informado que a tabela se refere ao Indicador de Acompanhamento: 

  

“trata-se de um referencial interno (âmbito da PRAE) para as ações da 

Coordenadoria de Atenção aos Estudantes e às Moradias – CAEM.” 

 

No Relatório de Acompanhamento de 2020 foi informado que a unidade priorizará o 

acompanhamento individual dos estudantes classificados como de “alto risco”. Para fins de 

acompanhamento individual, foi apresentado o seguinte roteiro:  

 

1) Análise documental (histórico escolar, início da bolsa, etc.) 

2) Chamada e agendamento de entrevista. 

3) Entrevista 

4) Elaboração de um Plano de Acompanhamento (encaminhamentos). 

5) Verificação do andamento do Plano de Acompanhamento. 

 

Todos os passos serão registrados em um formulário específico criado para essa 

finalidade. 
 

Diante das informações, verifica-se que a PRAE definiu as atividades a serem executadas para 

o acompanhamento individual. Além disso, que os indicadores apresentados no Memorando 

15/2020/PRAE encontram-se inseridos no Relatório Anual de Atividades da PRAE de 2019.  

 

Diante do exposto, verificou-se que a PRAE elaborou o primeiro relatório anual de atividades 

em 2019, conforme disposto na Portaria n° 192/2019, Artigo 2° XIV (atual Portaria n° 

285/2020/GR). Assim, nota-se a necessidade de estabelecimento de metas para verificação de 

resultados.  
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Recomendação 2.2.3.1: Definir metas a serem alcançadas. 

 

 

2.2.4 Ausência de divulgação no sítio da Unila dos pagamentos com recursos do PNAES 

 

Fato: 

A Portaria Unila, sob n° 285/2020/GR no Artigo 2°, delegou competências ao Pró-reitor de 

Assuntos Estudantis, destacando-se as seguintes: 

 

IV - autorizar, emitir e publicar atos normativos e administrativos, bem 

como comunicações pertinentes às ações da Prae; 

(...) 

VIII - autorizar o pagamento de bolsas ou outras despesas nos limites da 

lei e do orçamento disponibilizado à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. 

 

Verifica-se que é de competência da PRAE publicar atos atinentes as atividades da unidade, 

bem como a autorização para o pagamento de bolsas nos limites do orçamento disponibilizado 

para suas ações.  

 

Portanto, solicitaram-se informações em relação aos processos de seleção quanto ao número 

de inscritos, os deferimentos, e a quantidade de contemplados com o benefício até a data de 

30/10/2019 de auxílios estudantis dos processos seletivos de ingressantes em 2019, os quais 

são destacados na tabela a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: 

ME 

94/2019/PRAE. 

 

No tocante à divulgação dos resultados dos processos de seleção e a divulgação dos 

beneficiários de recursos oriundos do PNAES, a PRAE informou mediante Memorando 

Eletrônico n° 94/2019/PRAE que:  

 

(...) a relação de selecionados e todos os resultados são publicados no Portal de 

Editais da Universidade, são todos públicos e pode ser consultado através do 

link  < 

https://documentos.unila.edu.br/?combine=&field_tipo_tid=All&field__rg_o_res

pons_vel_tid=279&field_errata_value=All&items_per_page=100 >  
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Referente aos auxílios pagos mensalmente com recursos do PNAES, constatou-se que não há 

divulgação em página digital no sítio da Unila, impossibilitando, dessa forma, consultar os 

respectivos beneficiários. Tal situação é necessária para o controle social e transparência. A 

PRAE confirmou em resposta constante no Memorando Eletrônico n° 94/2019/PRAE que: 

 

(...) 

Quanto aos pagamentos mensais por enquanto as listas são somente inseridas nos 

processos eletrônicos.  

 

Diante do exposto, faz-se necessário a divulgação na página da Unila dos pagamentos 

realizados mensalmente, sendo possível consultar por beneficiário e por benefício. 

 

2.2.4.1 Recomendação: Incluir em página digital da Unila consulta de auxílios estudantis 

pagos com recursos do PNAES.  

 

 

3 - CONCLUSÃO 

 

A regulamentação da política de assistência estudantil no âmbito da UNILA apresentou 

fragilidades, necessitando de aprovação pelo Conselho Universitário (CONSUN). Foi 

verificada ainda a ausência de regimento interno das unidades envolvidas com processos de 

seleção de estudantes beneficiários de auxílios estudantis, determinando as atividades de cada 

unidade. Averiguou-se a ausência de metas no Relatório Anual de Atividades com vistas a 

avaliar os resultados. Necessidade de melhorias no sistema SIGAA para consulta de relatórios 

pela PRAE e a divulgação dos pagamentos realizados mensalmente com recursos da PRAE no 

sítio da Unila.  

 

As recomendações registradas neste relatório serão acompanhadas por meio do Plano de 

Providências Permanente.  

 

 

Foz do Iguaçu, 09 de Outubro de 2020. 

 
 


