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1. INTRODUÇÃO

Trata-se o presente expediente da apresentação dos resultados do trabalho de auditoria

realizado conforme os preceitos contidos na Ordem de Serviço n. 16/2021/AUDIN/UNILA e

em atendimento ao inciso II do Art. 74 da Constituição Federal de 1988, de acordo com o

qual cabe ao Sistema de Controle Interno, do qual esta Auditoria Interna – AUDIN é parte

integrante: “comprovar a legalidade, avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da

gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da Administração

Federal”.

A referida Ordem de Serviço consiste na avaliação dos critérios de concessão de bolsas de

ensino de graduação concedidas pelos programas da Pró-Reitoria de Graduação da Unila e

respectivos controles utilizados.

2. ESCOPO

Identificar as ações de fomento da graduação,  executadas pela PROGRAD, que utilizaram

recursos orçamentários em 2020 da ação programática Fomento às ações de Graduação,

Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão, com intuito de avaliar os aspectos relativos à

confiabilidade, integridade, eficácia, eficiência, efetividade e conformidade com as normas e
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legislação aplicável à matéria quanto aos controles adotados pela Pró-Reitoria de Graduação

para a concessão de auxílios a estudantes e docentes da Unila.

3. AMOSTRA

Conforme Ordem de serviço 16/2021/AUDIN/UNILA, a análise foi baseada em pesquisa de

toda legislação que trata do escopo do trabalho e com verificação dos documentos

mencionados nas normativas abaixo citadas, com foco nos seguintes aspectos da

conformidade:

Programa Analisado Valor Legislação e Documentos Analisados

PROMA – Programa de 
Monitoria

R$ 46.400,00

R$ 25.600,00

R$ 1.600,00

- Edital 186/2019/PROGRAD: regras e prazos para

a submissão de projetos de monitoria, para o ano

letivo de 2020;

- Resolução  17/2018  e  07/2020  CONSUEN:

normas para o Programa de Monitoria Acadêmica;

- Editais 62,64,65, 66, 69,70,73,79,83,84 e
89/2020

PROGRAD:  normas  regulamentadoras  dos  03

ciclos do PROMA de 2020.

Obs1.: Neste Programa de Fomento foram

selecionados  por  meio  de metodologia  aleatória

da amostra correspondente a 30% de bolsistas (22

bolsistas de 76 discentes) que receberam o valor

da bolsa  do  Programa  de  Monitoria  em  2020

listados no documento “Relação de discentes que

receberam bolsa  pelo  programa  em  2020”,

disponibilizado no site da Unila1.

Obs2.: Para o PROMA foram solicitados à área

gestora as Proposta dos monitores selecionados,

registros de entrevistas realizadas, Termo de

Compromisso.  Documento  Relatório  de

Atividades; Relatório de Frequência, Relatório final

e Validação do Coordenador.

1 Disponível em: https://portal.unila.edu.br/prograd/programas/monitoria-academica  .     Consulta     em     12/08/2021.  

https://portal.unila.edu.br/prograd/programas/monitoria-academica


Monitoria de Apoio a
Estudantes Indígenas e
Refugiados e portadores de
visto humanitário

R$ 45.600,00

- Lei 12.711/2012 que Dispõe sobre o ingresso nas

universidades federais e nas instituições federais

de ensino  técnico  de  nível  médio  e  outras

providências, alterada pela Lei nº 13.409/2016

- Edital 176, 182, 187, 188/2019 PROGRAD.

Obs1.:  Foram  selecionados  100%  dos  bolsistas
para análise documental. Foram solicitados
Formulários de inscrições, Carta de Intenções,
Registros das entrevistas realizadas e demais
registros que corroborem a seleção de Monitores,
Termo de Compromisso, Plano de Trabalho,
Relatório de Atividades e Frequência, Validação do
Coordenador.

Monitoria de Acessibilidade e 
Inclusão da Pessoa com 
Deficiência
– PcD

R$ 48.000,00

- Lei  12.711/2012,  que  dispõe  sobre  o  ingresso

nas universidades  federais  e  nas  instituições

federais de ensino técnico de nível médio e outras

providências, alterada pela Lei nº 13.409/2016;

- Resolução 16/2018 CONSUEN

- Editais 177/2019, 33, 34, 35/2020/ PROGRAD.

Obs1.:  Foram  selecionados  100%  dos  bolsistas
para análise documental. Foram solicitados
Formulários de  inscrições,  Registros  das
entrevistas  realizadas  e demais registros que
corroborem a seleção de Monitores,  Termo  de
Compromisso,  Plano  de  Ação da  Monitoria,
Relatório  de  Atividades,  Validação  da PROGRAD
para encaminhamento dos pagamentos.

PADA – Programa de Apoio
Financeiro ao Desenvolvimento
Acadêmico  dos/as  estudantes
com Deficiência

R$ 21.600,00

- Lei 12.711/2012 que dispõe sobre o ingresso nas

universidades federais e nas instituições federais

de ensino  técnico  de  nível  médio  e  outras

providências, alterada pela Lei nº 13.409, de 28 de

dezembro de 2016;

- Resolução 16/2018 CONSUEN

- Editais 01, 42, 45,46 e 54/2020 PROGRAD.

Obs1.:  Foram  selecionados  100%  dos  bolsistas
para análise  documental.  Foram  solicitados
registros  de comprovação da condição de PcD
(atestados médicos,    Renda    familiar,
Declaração   do   grupo
familiar, IRA), Relatório de Atividades e
Frequência,



Registros de acompanhamento do discente para
recebimento do auxílio (frequência, assinatura de
recebimento da bolsa e outros registros que
corroboram este acompanhamento).

TOTAL R$ 188.800,00

Cumpre salientar que, para todos os programas analisados pela AUDIN e executados em

2020 pela PROGRAD, foram solicitados registros de disponibilidade orçamentária, empenhos

e pagamentos realizados da amostra.

Ainda, foram enviadas Solicitações de Auditoria 20210016-01/02/03/04/05/06 e 07 AUDIN/

UNILA, com pedidos de informações sobre os Programas de Fomento de 2020 da PROGRAD/

UNILA  descrito  acima  e  pedido  de  acesso  de  consulta  ao  módulo  do  PROMA  para

levantamento de informações.

4. INFORMAÇÃO

Foram analisados dados dos registros documentais dos quatro Programas de Fomento

executados pela PROGRAD/UNILA, conforme amostra supra descrita, executados durante o

ano de 2020. Seguindo as exigências de isolamento, considerando os casos de COVID-19, em

18/03/2020 as aulas da Graduação e programas da Pós-Graduação da Unila foram suspensas

por meio das Portarias 96 e 123/2020/GR/UNILA:

“Portaria 96/2020/Gabinete da Reitoria:
Art. 1º  Suspender as aulas de Graduação e Pós-Graduação  no âmbito dos cursos e programas da

Universidade Federal da Integração Latino Americana – UNILA, para os próximos 14 (catorze) dias, a
partir de 17 de março de 2020.

Portaria 123/2020/gabinete da Reitoria:
Art.  2º O Art.  1º da Portaria nº 96/2020/GR, e seus §§ 1º e 2º, passam a vigorar com a seguinte
redação:
Art. 1º  Suspender as aulas de Graduação e Pós-Graduação  no âmbito dos cursos e programas da
Universidade Federal da Integração Latino-Americana – UNILA, por tempo indeterminado.” (grifo
nosso)



Por meio da Resolução 05/2020/CONSUEN, instituiu-se o “Período Especial Emergencial” na

Graduação/Unila  até  31/12/2020. Em 31 de agosto,  pela  Resolução 09/2020/CONSUN o

Calendário Acadêmico para o Período Especial Emergencial foi estabelecido com previsão de

três ciclos nos meses seguintes e por fim, a Resolução 08/2020/CONSUEN estabeleceu e

regulamentou o retorno do período letivo de 2020 para a Graduação e reposição.

Em relação ao PROMA – Programa de Monitoria  –  observou-se  a suspensão pelo  Edital

051/2020/PROGRAD/UNILA e pagamentos de bolsa em 2020 somente no período que foi

regulamentado como emergencial, em três ciclos, tendo a reposição do período não

realizado de 2020 no exercício seguinte, de 18/02/2021 até 11/06/2021.

Quanto ao outro programa analisado, o PADA, observou-se que, apesar da suspensão das

aulas, não houve a cessão dos pagamentos. Por meio do Ofício 92/2021, encaminhado a esta

AUDIN, a PROGRAD afirma:

“Embora as aulas tenham sido paralisadas o pagamento do auxílio foi mantido por decisão da
PROGRAD, para que não se interrompesse o apoio aos estudantes PcD durante o período.” (grifo nosso)

Verificou-se, ainda, que os pagamentos de bolsas das duas outras Monitorias de apoio - para

Indígenas, Refugiados e portadores de Visto Humanitário e para Acessibilidade e Inclusão a

Pessoas com Deficiência – também não cessaram no período de suspensão das aulas.

Observou-se, nos documentos encaminhados a esta AUDIN por meio do Ofício

92/PROGRAD/UNILA, o “Adendo ao Termo de Compromisso” das Monitorias de Apoio aos

Indígenas e Refugiados portadores de visto humanitário e de Acessibilidade e Inclusão da

PcD, contendo a informação de que os pagamentos seriam mantidos no período de

suspensão das aulas:

“A  Pró-Reitoria  de  Graduação  da  Universidade  Federal  da  Integração  –  Latino  Americana  –  UNILA
resolve incluir no termo de compromisso referente ao Programa de Monitoria de Ensino na modalidade
de promoção da inclusão e acessibilidade as seguintes disposições:
1. As bolsas continuarão sendo pagas aos monitores  durante o período de suspensão das aulas em
razão da Pandemia do Coronavírus (COVID – 19).



2. Após o término da suspensão das aulas, todas as atividades da monitoria deverão ser desenvolvidas
conforme a reorganização do calendário acadêmico para o ano de 2020.
3. Caso o discente monitor não execute as atividades da monitoria de acordo com as novas datas e
prazos que serão definidos na revisão do calendário acadêmico, o discente não terá direito ao
certificado”. (grifo nosso)

Em manifestação, a Reitoria informou:

“Em seu âmbito,  a  UNILA  instituiu  o Comitê  Institucional  de  Enfrentamento  à Covid-19 -  CIEC  para

estabelecer estratégias mais adequadas no enfrentamento de um tema desconhecido e um cenário que

desafiava a todos.

Por medida de segurança e orientado pelas circunstâncias, o Gabinete da Reitoria emitiu a Portaria nº
96/2020-GR com o objetivo e suspender as aulas dos cursos de Graduação e dos
Programas de Pós-
graduação. (...)
A opção pela suspensão das aulas em detrimento da suspensão do calendário acadêmico se deu em
virtude de o calendário prever datas para outras atividades, como pesquisa, extensão e outras ações que
poderiam ser mantidas mesmo com a paralisação das aulas.
Diante disso, ratificamos a afirmação da Prograd e reforçamos que a expressão “Programas” 
presentes nas referidas portarias acima referem-se aos programas de pós-graduação e não 
aos programas executados no âmbito da Pró-reitoria de Graduação.”

Diante da suspensão somente do PROMA e da manutenção das outras duas monitorias, esta

Audin solicitou esclarecimento mais detalhados acerca da decisão tomada. Pelo Ofício

110/2021/PROGRAD, manifestou-se a área demandada:

“(...)
No caso da Prograd, não foram lançados durante o período de suspensão de aulas programas que
fossem ligados a componentes curriculares específicos (como é o caso do PROMA). Já os Programas
que foram mantidos, não estão ligados a componentes curriculares. (...)  Com o prolongamento das
restrições sanitárias e da suspensão de aulas, as atividades de tais programas acabaram de fato sendo
bastante reduzidas, mas os bolsistas assinaram um adendo ao termo de compromisso de forma que os
monitores executassem as atividades da monitoria de acordo com as novas datas e prazos definidas
com a revisão do calendário acadêmico.”

Inicialmente é importante refletir sobre a finalidade da monitoria. Conforme a Lei

9.394/1996 com diretrizes e bases da educação nacional, a monitoria se dá nos seguintes

termos:



O Programa de Bolsas de Monitoria caracteriza-se como um processo educativo, cujas atividades se

Art. 84. Os discentes da educação superior poderão ser aproveitados em tarefas de ensino e pesquisa
pelas respectivas instituições, exercendo funções de monitoria, de acordo com seu rendimento e seu
plano de estudos.

E, conforme o site da Unila2, as monitorias foram definidas nos seguintes termos:

Programa de Monitoria Acadêmica – PROMA
O Programa de Monitoria Acadêmica é um instrumento para a melhoria do aprendizado que contribui
tanto com a formação do estudante que atua como monitor, possibilitando a experiência com a
docência, quanto no reforço do aprendizado dos discentes que possuem dificuldades nos conteúdos das
disciplinas  do  curso  de  graduação.  Viabiliza  atividades  de  acompanhamento  discente, vinculadas  às
necessidades de formação acadêmica dos estudantes, aprimorando o         processo         de         ensino   e
aprendizagem  relacionado  ao  conteúdo  programático  dos  componentes  curriculares  de  seus  cursos.
(grifo nosso)

Monitoria para Estudantes Indígenas, Refugiadose Portadores de Visto Humanitário
É uma ação de monitoria acadêmica voltada para o acolhimento e atendimento das demandas dos
alunos Indígenas, Refugiados e Portadores de Visto Humanitário, com o objetivo de apoiar seu processo
de adaptação acadêmica e de integração ao curso de graduação, contribuindo para sua permanência
por meio de atividades de ensino,  e visando um ensino-aprendizagem de qualidade que resulte  em
melhoria dos seus índices de rendimento nas áreas que apresentam maior necessidade. (grifo nosso)

Monitoria de Ensino na modalidade de Acessibilidade e Inclusão da Pessoa com Deficiência:
É o programa de bolsas para estudantes  da graduação tem como principais  metas contribuir  com a
qualidade do ensino-aprendizagem dos estudantes PcD – Pessoa com Deficiência, acolher os estudantes
PcD, apoiando seu processo de adaptação acadêmica e de integração ao curso, sobretudo aos discentes
que necessitam de adequação de materiais didáticos; contribuir na redução de barreiras físicas,
comunicacionais,  sociais  e  atitudinais;  reforçar  a equidade  de oportunidades  acadêmicas  promovida
pela Lei  nº  12.711/2012, conhecida como Lei  de  Cotas;  contribuir  para  a consolidação e difusão da
monitoria como prática de formação na graduação e contribuir para a permanência de estudantes em
condições de vulnerabilidade social e econômica, por     meio     de     atividades     de     ensino  .(grifo nosso)

De acordo com a Universidade Federal de Goiás, para reforçar o entendimento sobre a 

atividade de monitoria, tem-se:

desenvolvem     de     forma     conjunta     por     professores     e     alunos   em perspectivas diversas. Objetiva despertar no
aluno, o interesse pela carreira docente e promover a consolidação         de         conhecimentos         adquiridos   
mediante     sua     participação     junto     aos     professores     e alunos     nas     tarefas     didáticas  .3(grifo nosso)

2 Disponível em https://portal.unila.edu.br/prograd .Consulta em 18/10/2021.
3 Universidade Federal de Goiás: https://monitoria.prograd.ufg.br/p/5080-programa-de-monitori  a         Acesso em 
15/10/2021.

https://monitoria.prograd.ufg.br/p/5080-programa-de-monitoria
https://portal.unila.edu.br/prograd
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O entendimento da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri:

O Programa de Monitoria visa proporcionar aos discentes a participação efetiva e dinâmica em projeto
acadêmico de ensino, no âmbito de determinada unidade curricular, sob a orientação direta do docente
responsável pela mesma. O monitor terá seu trabalho acompanhado por um professor-supervisor. 4

(grifo nosso)

Compreende-se a importância dos esforços da Unila para a construção de um espaço

provido e incentivador de integração, sendo atenciosos com as pessoas mais vulneráveis e

contribuindo de modo sensível com a adaptação e a permanência dos estudantes indígenas,

refugiados e das PcDs no ambiente universitário.

No entanto, verifica-se na legislação e nas definições anteriormente citadas, que a essência

da atividade de monitoria está associada à atividade de ensino, no qual a expressão mais

notável é a aula, com a interação dinâmica do professor e alunos em suas atividades, sendo

ferramenta para iniciação à docência, além de apoio e fortalecimento para o aprendizado.

Para toda a despesa gerada no âmbito das contas públicas, deve-se existir um fato gerador

que permita a execução dessa despesa. As bolsas, em sua essência, são despesas e,

portanto, necessitam de um fato gerador que justifiquem seus pagamentos.

Nesse sentido, o fato gerador do pagamento de bolsas de monitoria é a existência de

atividades acadêmicas que impliquem a existência da ministração de aulas. Considerando

isso, a suspensão das aulas no período da pandemia, consequentemente, extingue o fato

gerador do pagamento das bolsas de fomento.

Desta forma, fica fragilizada a decisão pela manutenção dos pagamentos das monitorias na

época de suspensão das aulas, uma vez que tal atividade não pode atuar como ferramenta

direta de amparo às pessoas vulneráveis, e sim, como apoio às atividades de ensino.

4 Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri: http://www.ufvjm.edu.br/prograd/programa-de- 
monitoria.html   Acesso em 15/10/2021.

http://www.ufvjm.edu.br/prograd/programa-de-monitoria.html
http://www.ufvjm.edu.br/prograd/programa-de-monitoria.html


Considerando a situação exposta, e já havendo o vício instalado nos atos administrativos

praticados, resta a esta Audin orientar a todos os gestores envolvidos que se abstenham de

efetuar pagamentos de bolsas, auxílios ou fomentos de qualquer natureza, sem que a haja a

contrapartida devida, bem como zelem pela devida prestação de contas, adequada e

suficiente para comprovar a finalidade da aplicação dos recursos concedidos.

5. RESULTADO DOS EXAMES

5.1 CONSTATAÇÃO 01: DESCUMPRIMENTO DE ITEM DETERMINADO EM INSTRUMENTO

CONVOCATÓRIO

Riscos: Irregularidade por ferimento de normas que regulam Programas de Fomento,

alteração de critérios editalícios promovendo a quebra de isonomia.

Fato: Os Editais normativos das Monitorias de apoio aos discentes – Indígenas, Refugiados e

portadores de visto humanitário e da monitoria de Acessibilidade e Inclusão à PcD continham

a exigência de comprovação das atividades laborais, mediante apresentação Relatórios

Mensais e Finais, conforme itens 3.2.1, II e III do Ed. 176/2019/PROGRAD e dos itens 4.1.II e

III,  Ed. 177/2019/PROGRAD. Durante a análise, esta AUDIN verificou que houve um lapso

temporal na comprovação de atividades mensais de monitoria no período de suspensão de

aulas.

Na Monitoria de Apoio aos Indígenas, Refugiados e portadores de visto humanitários,

conforme documentos encaminhados, ainda que tenha apresentado algumas atividades

registradas, não foi possível observar a comprovação de atividades – Relatórios Mensais e

Finais – de todos os meses dos pagamentos.



A fim de sanar a dúvida, solicitou-se à área gestora mais esclarecimentos, manifestando-se 

esta da seguinte forma:

“(...)
Sobre  os  meses  de  efetivo trabalho  dos  Programas  Monitoria  de  Apoio  a  Estudantes  Indígenas  e
Refugiados  e  Monitoria  de  Acessibilidade  e  Inclusão,  informa-se  que  as  atividades  do  primeiro  se
iniciaram em 15 de fevereiro de 2021 enquanto o segundo em 05 de março de 2020,  tendo suas
atividades prejudicadas com a suspensão das aulas a partir de 18 de março. As atividades de ambos
retornaram em setembro, com a implantação do Ensino Remoto Emergencial, até dezembro de 2020.
Os meses com atividades suspensas foram compensados após o término do pagamento das bolsas,
entre         13         de         janeiro         a         01         de         junho         de         2021,   período o qual foi realizada reposição de parte do
calendário letivo do ano de 2020, com assinatura de adendo ao termo de compromisso por parte dos
monitores.” (grifo nosso)

Ainda, a área demandada apresentou a seguinte planilha preenchida a pedido desta Audin:

MÊS /ANO
BOLSA

TRABALHO
EFETIVO

PAGAMEN
TO

Março 2020 X X

Abril 2020 X

Maio 2020 X

Junho 2020 X

Julho 2020 X

Agosto 2020 X

Setembro 2020 X X

Outubro 2020 X X

Novembro2020 X X

Dezembro 2020 X X

Janeiro 2021 X

Fevereiro 2021 X

Março 2021 X

Abril 2021 X

Maio 2021 X

Número de
meses

10 10

Em resposta à nova solicitação de auditoria,  a área encaminhou por meio dos anexos ao

Ofício 120/2021/PROGRAD mais documentos comprobatórios das atividades desenvolvidas

especificamente do período para fins de reposição do lapso temporal observado, além de



emails e atas de reuniões realizadas para organização de como seria a reposição, e ainda,

dois arquivos da descrição das atividades realizadas pelos discentes bolsistas.

Após as devidas averiguações, e, considerando o material apresentado, esta Audin aproveita

o ensejo para orientar a área gestora da necessidade de refinamento das informações

prestadas, uma vez que que não houve padronização no preenchimento de documentos.

Vejamos: o arquivo que se refere ao Bilinguismo apresenta relato final da coordenadora e os

relatos         mensais         de         discentes         monitores  , enquanto que no arquivo de Matemática e

Letramento somente há o relato final das atividades pelas coordenadoras. Além disso, não

houve a inclusão de relatórios mensais dos bolsistas. Prestar contas é transparecer, o mais

quanto possível, todos os aspectos da finalidade do gasto e registrar histórica e

cronologicamente as atividades que foram remuneradas com a verba pública. Pagamentos

mensais devem receber prestação de contas mensais, a fim de comprovar as atividades e

existência do fato gerador do pagamento.

Sobre a  Monitoria de Acessibilidade e Inclusão da PcD,  inicialmente foram observados 04

Relatórios de atividades incluídos na Pasta Compartilhada da documentação enviada a esta

AUDIN de 12 bolsistas no total.

Requisitados mais elementos comprobatórios, o Ofício 92/2021 trouxe a informação de que

os relatórios de atividades foram dispensados:

“Conforme mencionado as atividades de monitoria iniciaram um pouco antes da paralisação devido ao
COVID-19, sendo assim os relatórios de atividades foram comprometidos, pois o semestre letivo só
retornou em dezembro de 2020 com o Ensino Remoto Emergencial e após última parcela de
pagamento das bolsas de monitoria. Nesse cenário, os/as monitores/as de ensino para acessibilidade e
inclusão que cumpriram com o adendo do termo de compromisso que dispunha sobre realizar suas
atividades de monitoria com a retomada do calendário acadêmico, mesmo após recebimento de todas
as parcelas da bolsa,  foram dispensados de entregar relatório de atividades devido o lapso temporal
entre         a         paralisação         e         a         retomada         das         atividades         acadêmicas  . Considerando que tal situação
desarranjou o ano letivo, bem como todo planejamento das atividades e resultou em prejuízos para
toda comunidade acadêmica, pautados na razoabilidade, consideramos tornar facultativo a entrega
dos relatórios em detrimento da execução das atividades curriculares dos estudantes monitores e suas
atividades de monitoria.” (grifo nosso)



Considerando a manifestação, pediu-se à área demandada a apresentação de mais

elementos  que  pudessem comprovar  a  reposição  do  lapso  temporal  identificado,  sendo

observado que os documentos apresentados não estão no formato específico determinado

no Edital normativo de relatórios mensais e finais.

Alerta-se a área gestora de que, considerando o conjunto da documentação comprobatória

apresentada de todos os Programas de Fomento executados em 2020, não há consistência

suficiente para comprovação das atividades realizadas, carecendo de organização e

formalização, por meio da devida autuação de processo específico, manutenção de ordem

cronológico e histórica de acontecimentos, inclusão de formulários, despachos, orientações,

anteriores aos processos de pagamento, mesmo o PROMA, que já possui sistema para

gestão.

E considerando todo o contexto até então descrito é importante refletir e ressaltar aqui o

princípio da vinculação ao instrumento convocatório: Os Programas de Fomento tem sua

regulamentação nos Editais que normatizam e dão diretrizes de seu funcionamento e as

bases para o pagamento das bolsas. Nos Editais dos Programas de Monitorias citadas exige-

se a comprovação mensal e final das atividades desenvolvidas.

Em resposta à solicitação de auditoria, a PROGRAD afirmou que não houve publicação de

normativo oficial que revogasse ou alterasse os Editais ou itens destes, até então publicados

para regulamentação de todos os ajustes feitos internamente para adaptação às restrições

sanitárias:

“A Prograd entendeu que não haveria necessidade de publicação de qualquer documento oficial
adicional  para  sustentar  a manutenção  do  programa,  uma vez  que,  como esclarecido,  a  suspensão
contida nas Portarias 96 e 123/2020/GR não atingia tais programas, as bolsas estavam implementadas
e o empenho do orçamento descrito nos editais de abertura, respeitando os valores, prazos e quantidade
de bolsas ofertadas, e os programas não estavam suspensos e apenas estavam sendo mantidos.”

A Reitoria também se manifestou por meio do Ofício 338/2021/REITORIA reafirmando que

não houve nova regulamentação:



“(...)
Quanto ao questionamento da existência de outros normativos para regulamentar tais programas em
período  de  suspensão  das  atividades  acadêmicas,  reafirmamos  que  as  portarias  acima  citadas  não
suspenderam toda e qualquer atividade acadêmica, mas sim as aulas. Reiteramos, em razão do nosso
entendimento, que atividades  acadêmicas  englobam a  pesquisa, a extensão,  atividades  dos  órgãos
colegiados entre outras atividades realizadas pela comunidade. Assim sendo, não houve a necessidade
de outros atos normativos.”

Porém, tanto a decisão da formalização por meio do instrumento do Adendo ao Termo de

Compromisso, que consistiu em alterações do cronograma das Monitorias, quanto a decisão

de dispensa da entrega de relatórios mensais da Monitoria de apoio a PcD, atingiram itens

definidos nos Editais.

Na ausência de oficialização dos ajustes definidos internamente para a continuidade das

Monitorias de Apoio, considera-se que as normas definidas nos Editais também continuaram

vigentes, e assim, os ajustes decididos e firmados no Adendo do Termo de Compromisso e

os itens dos Editais citados entraram em conflito.

A publicação e vigência dos Editais  que regulamentam as Monitorias  de Apoio em tela

obriga a Unila ao cumprimento das condições que esta própria definiu, uma vez que o

edital  possui  força normativa de vinculação entre as partes e está sob a égide do que

determina o     Princípio     de Vinculação ao     Instrumento         Convocatório.  

A utilização do Adendo ao Termo de Compromisso, para definir novos parâmetros do

funcionamento  das  Monitorias  de  apoio,  não  é  formal  o  suficiente  para  modificar  itens

definidos em Edital, sendo mais adequada a regulamentação oficial destas alterações

significativas por meio de novo Edital, a exemplo de como foi realizado no PROMA, em que a

suspensão do cronograma foi estabelecido pela publicação de novo Edital, estabelecendo de

forma transparente e consistente as alterações necessárias para adaptação das atividades a

serem devidamente cumpridas.



Portanto,  tanto a  decisão pela manutenção dos pagamentos na época de suspensão das

aulas, quanto a dispensa de itens obrigatórios previstos em Edital, fragiliza o trabalho que foi

realizado pela área gestora dos Programas de Fomento, por ir de encontro a itens que a

própria     Unila     se comprometeu em     normativos oficiais         até     então     vigentes.  

5.2 CONSTATAÇÃO 02: DEFICIÊNCIA NA FORMALIZAÇÃO DE ATOS DE NATUREZA

ADMINISTRATIVA: AUSÊNCIA TEMPESTIVA DE FORMALIZAÇÃO EM PROCESSO

ADMINISTRATIVO DOS REGISTROS DE SELEÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS

DE FOMENTO ANTERIOR AO PROCESSO DE PAGAMENTO.

Riscos: A Instituição Pública incorre em riscos pela realização de pagamentos

comprometidos pela deficiente demonstração comprobatória da motivação dos gastos.

Fato: Verificou-se que à época da normatização, seleção e acompanhamento das monitorias

e do auxílio – PADA, não foram formalizados processos administrativos para documentação

desta fase inicial da gestão dos Programas de Fomento. Foi visto também que somente o

PROMA possui  módulo próprio de gestão no sistema interno da Unila,  o SIGAA.  Sobre a

utilização de sistema para gestão dos registros de documentos da execução de programas de

fomento, a área gestora manifestou por meio da citada reposta:

“(...) para aqueles discentes com dificuldade de mobilidade, mas no ano de 2020 não foram colhidas
assinaturas devido a pandemia de COVID-19 no qual as atividades presenciais foram paralisadas. Para o
ano de 2021 cogitou-se realizar  esse tipo de controle  através  do sistema SIGAA/SIPAC por  meio de
assinatura eletrônica, assim como o exemplo da PRAE em relação ao Programa de Auxílio Estudantil do
PNAES, por meio da Solicitação de Modificação de Software (número 401) cadastrada no SIG+,  que
ainda não foi implementada. Alternativamente, planeja-se também implementar o programa no SIGAA,
nos moldes do PROMA, onde este controle seria feito.”(grifo nosso)

Em manifestação, por meio do Ofício 43/2021 a CTIC informou que a solicitação ainda não

foi implementada em razão ao volume de demandas e restrições por redução de equipe:



“Em atenção ao Ofício 66/2021/AUDIN, informamos que, devido ao volume de demandas e as restrições
a partir da redução da equipe, neste ano, tivemos que priorizar demandas com prazos legais,
relacionadas ao ensino remoto e atividades finalísticas, além das relacionadas à manutenção e suporte
aos sistemas implantados. (...) Ademais, no cenário que vem se consolidando nos últimos anos, é cada
vez mais restrita a capacidade de customização e implementação de novos recursos, uma vez que a
prioridade é manter e dar atendimento aos processos críticos da Universidade. Apesar disso, em uma
reunião solicitada pela área, foram realizados alguns apontamentos para melhor definição da
necessidade, de forma a entender se a implementação da solução trará os benefícios que se espera.
(...)”.

Reforça-se aqui que a inserção de dados e seu acompanhamento para gestão de informação,

em sistema próprio digital, é uma importante e bastante útil ferramenta no cenário atual

que preza pela confiança de dados, transparência, celeridade e sustentabilidade, que atenda

às necessidades específicas de cada demanda, com potencial de agregação de valor à

Gestão.

Devido à ausência de alimentação de dados no sistema interno da Unila, foi encaminhado

novo pedido de documentos exigidos nos editais regulamentadores dos 03 Programas de

Fomento que não possuem módulo próprio de gestão e também pedido complementar de

documentos do PROMA.

Em resposta, foram encaminhados para a AUDIN os processos 23422.013199/2021-3, para a

Monitoria de apoio aos Indígenas e Refugiados,  e os processos 23422.013230/2021-71 e

23422.0013238/2021-49 acerca do PROMA. Observou-se, porém, que os processos foram

autuados em dada posterior à Solicitação de Auditoria, ou seja, de forma intempestiva, não

guardando as definições de conformidade e temporalidade necessárias.

Em toda execução de despesa que envolve gestão de recursos públicos, deve-se observar,

em um contexto geral, as seguintes fases cronológicas:

- 1ª fase -  a construção e publicação dos normativos regulamentadores  da demanda de

interesse coletivo;

- 2ª fase - a construção e formalização por autuação das características de fato que criam o

direito de receber pagamento conforme os normativos vigentes;

- 3ª fase - a execução do pagamento conforme o direito gerado e provado.



Portanto, para a caracterização do direito de receber o pagamento de Programas de

Fomento, torna-se inerente a formalização do cumprimento dos requisitos previstos em

cada normativo de cada Programa, por meio de autuação do devido processo administrativo.

Conforme os princípios diretos e derivados da Constituição Federal e da legislação

infraconstitucional,  a  Administração  Pública  está  submetida aos  princípios  da  legalidade,

planejamento e transparência da gestão dos recursos públicos e sendo o ato do pagamento

dos Programas de Fomento com recursos públicos por parte do gestor público se tratar de

ato     administrativo     e,     portanto,     tem-se     a     obrigação     de     formalizar     estes     atos.  

Constituição  Federal:  Art.  37.  A administração pública direta  e indireta de qualquer  dos  Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...)

Lei  9784/99: Art.  2o A Administração Pública obedecerá,  dentre  outros,  aos princípios  da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório,
segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Art. 22. Os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada senão quando a lei
expressamente a exigir.
§ 1º Os atos do processo devem ser produzidos por escrito, em vernáculo, com a data e o local de sua
realização e a assinatura da autoridade responsável.

No cenário de gestão de informação digital, cada “folha” documental gerada no decorrer do

tempo da execução é inserida nestes sistemas e assim há um registro histórico dos atos que

substanciam as  decisões:  início,  meio  e  fim,  com  todas  as  etapas  que  aconteceram  no

decorrer da execução do trabalho realizado para demonstração, registro e comprovação.

Os Memorandos da PROGRAD, incluídos nos processos de pagamentos acompanhados das

listas de beneficiários com a requisição de pagamento de bolsas, carecem de uma

organização formal anterior, com a inserção de documentação dos fatos em processo

administrativo autuado com finalidade de demonstrar com clareza o histórico que definiu



quem são os discentes que podem ser beneficiados com os pagamentos e a comprovação da

motivação destes pagamentos.

Mesmo na falta de implementação de sistema digital para gestão dos registros de

informações exigidas nestes Editais, a organização dos dados em pasta compartilhada não

traduz formalização suficiente para fins de registros comprobatórios. Persiste a necessidade

da         formalização         por         autuação         dos         registros         de         atos         de         natureza         administrativa         em  

processo administrativo     tempestivo.  

A ausência de autuação fragiliza a Gestão, pois a comprovação do direito de receber

pagamento de bolsas e como foram executados, com a devida ordem cronológica dos fatos,

tem seus alicerces deficientes por falta de autuação.

A autuação de processo próprio para esta finalidade também demonstra boa fé da gestão

em transparecer seus atos, dar cronologia correta às etapas, fornecer um arcabouço de

informações organizadas tanto aos Órgão de Controle, quanto aos usuários diversos,

incluindo a sociedade.

5.3 CONSTATAÇÃO 03: INCONSISTÊNCIAS NA CONFORMIDADE DE DOCUMENTOS

EXIGIDOS EM EDITAL.

Riscos: Pagamentos realizados em documentação comprobatória fora das diretrizes

normativas. Fragilidade nos controles internos.

Fato: Acerca da conformidade documental, foram encontradas as seguintes inconsistências

na documentação analisada:



I. PROMA

Inconsistência Manifestação da área auditada

a)  Notou-se  a  falta  de
alguns documentos dos
seguintes discentes
relacionados ao
acompanhamento

do PROMA 2020:

- S. M. D. S.: Relatório
Final.

- M. G. D. O.: Validação
do Coordenador  para  o
mês de outubro.

- L. M. O. V.: Relatório
de atividades e lista de
frequência do mês de
dezembro.

- R.  O.  F.: Relatório de
atividades e lista de
frequência sem validação
do Coordenador do mês
de dezembro

- L.  D.  L.  D. S.: Relatório
de atividades e lista de
frequência do mês de
outubro. Observou-se que
ela não está na lista de
solicitação  para
pagamentos de outubro e
que também consta início
de suas atividades no
SIGAA em 03/11/2020, e
consta no Relatório de
alunos que receberam
bolsa em 2020 no site da
Unila como 1º ciclo.

Por meio do Ofício 110/2021/PROGRAD, manifestou-se a área da seguinte
forma:
- S. M. d. S “(...) esta estudante citada não conseguiu cadastrar o relatório
final porque a situação dela no         sistema         estava         registrada         como   “concluído”  ,  
ou  seja,  ela  tinha  colado  grau         antes  de  cadastrar  este  relatório   final.
Entretanto, como a docente coordenadora do projeto cadastrou o relatório
final e, na época, a estudante necessitava do certificado da monitoria para
fins de comprovação no currículo lattes, excepcionalmente, a monitoria dela
foi finalizada sem o cadastro do referido relatório.”

- M. G. D. O.: “(...) Na situação desta estudante, a docente perdeu o prazo
para  validar  este  primeiro  relatório  mensal e,  para  que  a  bolsa desta
estudante fosse encaminhada para pagamento, a docente encaminhou por
e-mail a porcentagem da validação deste relatório, pois, o prazo para inserir
a validação no sistema já tinha finalizado. Após o encerramento do prazo, o
sistema não permite mais que o docente insira a validação. Assim, o relatório
que a estudante cadastrou permanece registrado no sistema sem a validação
da docente coordenadora do projeto.”.

- L. M. O. V.: “A docente coordenadora do projeto de monitoria no qual a
estudante citada participava, comunicou o DAAA, por e- mail, que         finalizou         as  
atividades         do         componente         curricular         do         projeto         de   monitoria logo no início
do  mês  de  novembro. Como ela  finalizou  as  atividades de  monitoria  em
novembro, não foi necessário que a estudante cadastrasse o último relatório
de atividades/ Frequência, correspondente ao mês de dezembro. Diante do
término das atividades do projeto de monitoria antes do prazo previsto no
edital, a estudante e a docente foram orientadas a cadastrar o relatório final
no sistema. Assim, como não houve atividades da bolsista em dezembro,         não  
consta         o         cadastro         do         relatório         de         atividades/         frequência   correspondente     ao  
mês de     dezembro.  ” (grifo nosso)

- R.  O.  F.:  Na situação  deste  estudante,  o  docente  perdeu  o prazo         para  
validar         este         último         relatório         de         atividades/         frequência         mensal,   e para que
a bolsa deste estudante fosse encaminhada para pagamento, o docente
encaminhou por e-mail a porcentagem da validação deste relatório pois, o
prazo  para  inserir  a  validação  no  sistema  já  tinha  finalizado.  Após  o
encerramento do prazo, o sistema não permite mais que o docente insira a
validação. Assim, o referido relatório permanece registrado no sistema sem a
validação do docente coordenador do projeto.

- L. D. L. D. S.:  A estudante citada assumiu no sistema a   



monitoria do projeto vinculado ao 1° Ciclo no início do mês de novembro,
ou seja, 03/11, logo, ela não cadastrou o primeiro relatório de atividades/
frequência mensal, que foi correspondente ao mês de outubro, e, por isso,
ela não  constou  na  lista  de  solicitação  de  pagamento  correspondente
àquele mês de outubro. Mas a referida estudante cadastrou e o docente
validou os relatórios de atividades/ frequência correspondente aos meses
de  novembro  e dezembro  de  2020,  assim,  ela  recebeu  bolsa
correspondente a estes dois meses e, por isso, ela foi incluída no Relatório
de alunos que receberam bolsa em 2020 no site da Unila como 1º ciclo.

b) Na avaliação do discente
J. S. C. T., a nota da avalição
dada pelo professor está
como 0, mas a nota final,
como 8.4.

Ofício 110/2021/PROGRAD: “Na situação da avaliação do discente citado,
em consulta ao sistema, o campo “prova escrita” permaneceu com “zero”
porque  o docente  não  preencheu  este  campo  com  a  respectiva  nota,
apenas  preencheu  o campo “prova final” com a nota 8.4. Por isso, o
sistema apresenta essas informações:  nota  final  8.4  (nota  geral),
correspondente à prova final e nota da avaliação realizada pelo professor:
0.0 (nota da prova), correspondente à prova escrita.”

c) Foi observada a ausência
de padrão da lista de
frequência. Os normativos
não mencionam  a
obrigatoriedade  de
padronização da lista de
frequência,  porém  chamou
a atenção a variedade de
arquivos  que  foram
incluídos com  o
preenchimento deste
requisito: descritivo das
atividades a serem
realizadas, descritivo das
atividades realizadas com o
nome dos  alunos
participantes,  lista  de
nomes dos alunos
participantes, print da
imagem do grupo de
participantes do app whats,
apresentação de power
point,  descritivo  com
afirmação de que não
houve  os atendimentos
feitos por 

c)  Ofício  110/2021/PROGRAD:  “(...)  Como  cada  projeto  possui
especificidades, principalmente  no  que  se  refere  aos  componentes
curriculares,  as  informações que  são  apresentadas  nos  relatórios  e  nas
listas são diferentes, pois refletem os vários tipos de situações que podem
ocorrer durante a monitoria.
Destaca-se que estas informações que são registradas pelos monitores no
sistema são analisadas e são validadas pelos docentes coordenadores dos
projetos. Além disso, com o contexto do ensino remoto, as dinâmicas de
ensino e  de  aprendizagem  sofreram  alterações,  com  isso,  tanto  os
docentes  quanto  os estudantes tiveram que organizar as  atividades  de
outras formas.
Assim, considerando a autonomia pedagógica adotada pelos docentes, as
características de cada projeto e as particularidades das situações que
envolvem a monitoria, não há previsão para padronização do conteúdo dos
relatórios de atividades/ frequência mensal e das listas de frequência.”



app whats  e  não gerou lista
de  presença,  descritivo  com
afirmação  que de o  monitor
estava disponível mas não
houve  presença  de alunos  e
descritivos repetidos.

d) Inconsistência   entre   o
valor apresentado pela área
demandada para  o 1º ciclo
de R$ 46.400,00 e o valor
constante no
“Relatório  2020” 5 no sítio
digital da Unila de R$
46.800,00.  Assim como, no
total de 73  bolsistas
apresentados neste  mesmo
relatório publicado, “Relação
lista de discentes  que
receberam bolsa pelo
programa 2020”6.

d) Por   meio   do   Ofício   92/2021,   a   PROGRAD   se   manifestou
com    o  esclarecimento dos valores pagos por ciclo, (1º ciclo: R$
46.600,00, 2º ciclo R$ 25.600,00 e 3º ciclo R$ 1.600,00, totalizando
73.600,00), encaminhando também   informações    sobre    as    Notas
de     Empenhos,     Detalhamentos  Orçamentários e Ordem de
Pagamento e a numeração dos respectivos  processos de
pagamentos. Assim como também esclareceu que “a diferença entre
os números questionados pela auditoria se dá devido à substituição de
alguns bolsistas titulares pelos seus suplentes, quando os bolsistas
inicialmente  contemplados deixam o programa por qualquer motivo.
Sendo assim, um total  de 76 discentes participaram dos 3 ciclos
(somados) do programa. Com relação  a valores, abaixo são
disponibilizados  os  dados  corretos  de pagamento. As inconsistências
encontradas em relação ao encontrado no Relatório 2020,
disponibilizado através do link
https://portal.unila.edu.br/prograd/arquivos/RELATRIO2020PROMA.pdf
e citado pelos auditores, serão sanadas com um relatório corrigido”

5 https://portal.unila.edu.br/prograd/arquivos/RELATRIO2020PROMA.pdf  

6

https://portal.unila.edu.br/prograd/arquivos/copy4_of_RELAODEDISCENTESQUERECEBERAMBOLSAPEL 
OPROGRAMA2020.pdf

https://portal.unila.edu.br/prograd/arquivos/copy4_of_RELAODEDISCENTESQUERECEBERAMBOLSAPELOPROGRAMA2020.pdf
https://portal.unila.edu.br/prograd/arquivos/RELATRIO2020PROMA.pdf
https://portal.unila.edu.br/prograd/arquivos/RELATRIO2020PROMA.pdf
https://portal.unila.edu.br/prograd/arquivos/copy4_of_RELAODEDISCENTESQUERECEBERAMBOLSAPELOPROGRAMA2020.pdf


II. MONITORIA DE APOIO A ESTUDANTES INDÍGENAS E REFUGIADOS

Inconsistência encontrada Manifestação da Área

a)  ausência  de  padrão  no  documento  “Carta  de
Intenções”. Os normativos não mencionam a
obrigatoriedade de padronização  deste  documento,
porém chamou a atenção da variedade de como foram
preenchidos. Nem todos foram preenchidos com
assunto ou data.

Ofício 110/2021/PROGRAD: Mesmo sendo
permitido  a  multiforme  documentação,  o
DAAA vem trabalhando para definir
padronização eficiente e eficaz dos respectivos
formulários.

b) Analisando o processo n. 23422.013199/2021-35,
observou-se ausência de identificação no documento das
Fls. 162 e 172 (Carta de Intenções).

Ofício 110/2021/PROGRAD: Considerando que
as cartas de intenções foram organizadas por
ordem alfabética no referido processo, de
acordo com a tabela da fl. 115, o documento
da fl. 162 trata-se da carta de intenção do
estudante T. P. S. Já o documento da fl.172,
de acordo com a tabela da fl.168, trata-se da
carta de intenção do estudante B. E. F. M.

c) Discente B. E. F. M. consta na tabela de inscrição da Fl.
168,  porém  não  notou-se  o  documento Carta de
Intenções deste, nos documentos encaminhados.

Ofício 110/2021/PROGRAD: Pelo fato do
candidato não estar nomeado na carta, bem
como, assinatura com rubrica, neste caso,
considera-se  a  tabela  da  fl.  168,
subentendendo que a carta da fl. 172, seja do
candidato  B. E. F.  M.,  de nacionalidade
peruana. Presume-se pelo fato de ser a única
carta sem identificação, e relatar acerca  de
compartilhar  suas  experiências  obtidas em
sala de aula no Peru.

d) Consta assinatura no documento “Adendo ao Termo
de Compromisso”  na Fl.  402,  porém não há nome de
quem assinou,  dificultando  a  identificação.  Não foi
encontrado este documento para os bolsistas C. A. C. C.,
W. D. A, M. W. G. C., A. H. V.

Ofício 110/2021/PROGRAD: Álvaro – fl. 402
(entende-se que este adendo é do monitor A.
H.  V. devido semelhança da assinatura
conforme (fl. 267), do documento (folha de
presença – Entrevista). W. D. A e M. W. G. C.,
eram monitores suplentes, sendo que ambos
iniciaram no mês 09/2020 (Conforme
relatórios, ambos monitores  realizaram  a
monitoria  plenamente), ou seja, período
posterior a assinatura dos adendos.  Com
relação a C. A. C. C., conforme e-mail (fl. 431)
encaminhado pela coordenadora P. R. C.  Q.,
no  dia  24/04/20, nos comunicou que a
monitora C.  A.  C.  C. assumiria uma bolsa de
extensão. A aluna enviou um e-mail (anexo-
doc.3), em 04/05/20), informando sua saída
e que    permaneceria    como    voluntária.
Ficou 



acordado que a aluna permaneceria como
bolsista até a data de 15/05/20, conforme
informamos a COEX por e-mail (anexo – doc.4)
neste mesmo dia. Considerando as datas
mencionadas acima, não consta o Adendo ao
Termo  de  Compromisso  da  aluna,  pois  a
mesma saiu no período em que o TC estava
sendo acordado  entre  DAAA/PROGRAD,
coordenadoras e monitores.

e) Notou-se a afirmação de que a bolsista S. G. P. não
submeteu  relatório  mensal  do  primeiro  mês de
monitoria, no seguinte relato do referido processo - Fl.
412: “Relatório Mensal 15 de fev-15 de mar.: Não
submeteram  relato  os  monitores:  S.  G. P.  e as
voluntárias A., Y. e M. G. As monitoras Y. e M. iniciaram
suas atividades apenas  agora  em  16/03.”  Porém,  nos
meses seguintes do retorno as aulas, pelo ensino remoto
emergencial  foram vistos acompanhamentos desta
monitora.

Ofício 110/2021/PROGRAD: Referente a este
questionamento, esclarecemos que a
coordenadora  P.  afirmou em seu  relatório  a
ausência do relatório da aluna S. G. P.  (fl.412).
No entanto, a aluna nos encaminhou o
relatório por e-mail (anexo – doc.5) em
19/03/20, as 11:43:29.

f) Documento “Registro de presença”: ausência de
assinatura da bolsista C. A. C. nos dias 17  ,19,20 de
fevereiro e 02 de março/2020 (Fl. 427).

Ofício 110/2021/PROGRAD: Referente ao
Registro de presença da fl.427, atestado pela
Coordenadora da área, P. Q., possivelmente
foi considerado e utilizado o certificado de
participação em evento, para  complementar
as atividades (anexo à fl.417).

g) na folha 484 está a capa     do     quarto     relatório  
apresentado, no entanto, na folha 485 consta o quinto
relatório.

Ofício 110/2021/PROGRAD: “O IV Relatório da
área  de  Letramento  Acadêmico  e  Inclusão
Digital segue em anexo”.

h) Em resposta à Solicitação de auditoria 20210016- 01/

AUDIN/UNILA consta o valor pago em 2020 do

respectivo programa em R$ 44.800,00 e em consulta aos

documentos  publicados  “Relatório  2020”7 e  “Relação

lista de discentes que receberam bolsa pelo programa

2020”8 no sítio digital da Unila consta o valor de R$

45.600,00. Na

Por meio do Ofício 92/2021, a PROGRAD

informou que o valor pago em maio de 2020

foi de R$ 4.800,00, totalizando o valor R$ de

45.600,00.

7

https://portal.unila.edu.br/prograd/arquivos/RELATRIO2020MONITORIADEAPOIOAOSESTUDANTESIND 
GENASEREFUGIADOS.pdf

8

https://portal.unila.edu.br/prograd/arquivos/RELAODEDISCENTESQUERECEBERAMBOLSAPELOPROGR 
AMA2020.pdf

https://portal.unila.edu.br/prograd/arquivos/RELAODEDISCENTESQUERECEBERAMBOLSAPELOPROGRAMA2020.pdf
https://portal.unila.edu.br/prograd/arquivos/RELATRIO2020MONITORIADEAPOIOAOSESTUDANTESINDGENASEREFUGIADOS.pdf
https://portal.unila.edu.br/prograd/arquivos/RELAODEDISCENTESQUERECEBERAMBOLSAPELOPROGRAMA2020.pdf
https://portal.unila.edu.br/prograd/arquivos/RELATRIO2020MONITORIADEAPOIOAOSESTUDANTESINDGENASEREFUGIADOS.pdf


redação do documento publicado no sítio digital da Unila

“Relatório 2020”  9 não está claro qual foi o pagamento

do mês de maio do respectivo programa.

III. MONITORIA DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

Inconsistência encontrada Manifestação da área

a) Constam no documento publicado no sítio

digital da Unila “Relatório 2020”10 pagamentos

para 12 cotas, mas no documento também

publicado “Relação  lista  de  discentes  que

receberam bolsa pelo programa 2020”11 há listado

11 bolsistas somente, faltando a discente J. L. d. S.

- 2016101130007728.

Por meio do Ofício 92/2021, a PROGRAD se
manifestou  com  o  esclarecimento  de  que  “O
equívoco estava  no  documento  ‘Relação  lista  de
discentes  que receberam bolsa pelo programa
2020’, no qual faltava o nome da bolsista J. L. D. S.
Este documento já foi corrigido e atualizado no
site.”

b) Ausência do documento “Plano de Ação”

mencionado  no  Art.  4.I  e  5.1,  VIII  no  Edital

177/2019 PROGRAD/UNILA.

Na resposta da área gestora no Ofício

92/2021/PROGRA/UNILA a área esclarece:

“2.4 Plano de Ação da Monitoria: no atual
contexto da monitoria, o plano de ação se
configura como formação, realizada no formato de
reunião presencial entre equipe do DAAIPcD e os
monitores selecionados. Na ocasião, os monitores
eram orientados sobre seus deveres e atribuições,
sobre a execução das atividades de adequações de
materiais, divisão de horários de trabalho,
esclarecimento de dúvidas, preenchimento de
livros de registros, bem  como as atividades de
mobilidade e orientação. Até o 

9

https://portal.unila.edu.br/prograd/arquivos/RELATRIO2020MONITORIADEAPOIOAOSESTUDANTESIND 
GENASEREFUGIADOS.pdf

10

https://portal.unila.edu.br/prograd/arquivos/RELATRIO2020MonitoriadeEnsinodeacessibilidadeeinclusoPcD.pdf 
Consulta     em         16/08/2021.  

11

https://portal.unila.edu.br/prograd/arquivos/copy6_of_RELAODEDISCENTESQUERECEBERAMBOLSAPEL 
OPROGRAMA2020.pdf  .     Consulta em         16/08/2021  .

https://portal.unila.edu.br/prograd/arquivos/copy6_of_RELAODEDISCENTESQUERECEBERAMBOLSAPELOPROGRAMA2020.pdf
https://portal.unila.edu.br/prograd/arquivos/RELATRIO2020MonitoriadeEnsinodeacessibilidadeeinclusoPcD.pdf
https://portal.unila.edu.br/prograd/arquivos/RELATRIO2020MONITORIADEAPOIOAOSESTUDANTESINDGENASEREFUGIADOS.pdf
https://portal.unila.edu.br/prograd/arquivos/copy6_of_RELAODEDISCENTESQUERECEBERAMBOLSAPELOPROGRAMA2020.pdf
https://portal.unila.edu.br/prograd/arquivos/RELATRIO2020MONITORIADEAPOIOAOSESTUDANTESINDGENASEREFUGIADOS.pdf


momento a Divisão não possui um documento 
que caracterize o Plano de Ação.”

c)  Documento  “Adendo  de  Termo  de

Compromisso” do  bolsista  J.  E.  M.  O.:  o  arquivo

está identificado como sendo do referido bolsista,

porém a assinatura não é compatível.

Ofício 110/2021/PROGRAD: Foi inserida na pasta

compartilhada  pelo  DAAIPcD  com  a  Auditoria  e-

mail enviado pelo estudante J.  E.  M.  O. que

comprova a veracidade do documento enviado à

Divisão.

IV. PADA

Inconsistência Encontrada Manifestação da àrea

Notou-se a falta dos documentos de laudo técnico

de PcD dos discentes C. D. R. H., I. H. G. e J. C. P.

Ofício  110/2021/PROGRAD:  Foram  inseridas  na

pasta compartilhada pelo DAAIPcD com a Auditoria

os laudos técnicos dos discentes C. D. R. H e I. H. G.

O discente J. C. P. ingressou pelo processo seletivo

do  SISU,  nas  cotas  para  pessoa com  deficiência,

portanto foi avaliado por banca de verificação da

condição de deficiência e dispensado de enviar

tal documento para a Divisão.

A tabela acima traz um compilado dos achados observados por esta Auditoria no decorrer

dos trabalhos. Tais apontamentos indicam fragilidade nos controles dos documentos

comprobatórios. Conforme os normativos, tais documentos devem ser incluídos nos

acompanhamentos, nos respectivos prazos de cada Programa de Fomento, tais como:

controle de frequência, relatórios de atividades mensais e finais, consultas de matrículas e

índices de rendimentos, validação de autoridade competente para pagamentos.

Foram encontradas inconsistências nas informações divulgadas no sítio digital da Unila,

acerca da  Prestação  de  Contas  dos  Programas  de Fomento. Desta  feita,  orienta-se  pela

correção de tais inconformidades, assim como pela inclusão de uma metodologia de revisão



das informações futuramente publicadas, antes da inclusão no site, zelando pela

transparência da Gestão.

Observa-se a necessidade de aprimoramento nos fluxos e procedimentos,  na gestão dos

Programas de Fomento, assim como fortalecimento nos controles internos da área gestora,

com a finalidade de saneamento das  inconsistências  acima encontradas  e  prevenção de

futuras inconsistências.

Orienta-se também pela padronização de formulários utilizados, como Relatórios de

Frequência, Cartas de Intenções e Plano de Ação de Monitorias, conquanto as

especificidades de cada programa.

Ocorre que a padronização é mecanismo inconteste de controle e minimização de riscos no

âmbito dos documentos públicos. A autonomia acadêmica, citada pela área, não pode ir de

encontro ao que é preconizado pelas orientações dos Órgãos de Controle e das boas práticas

administrativas,  necessitando,  portanto,  adequar-se  ao  quesitos  necessários  a  fim  de

conferir transparências aos seus atos.

Tais padronizações, autuações e conferências aqui recomendadas nascem do dever de

regularidade ao executar despesas de ordem pública, vez que os pagamentos no âmbito da

Administração Pública são feitos com base em documentos comprovatórios na completude

da norma e suficientes para se comprovar o direito de recebê-lo.

Ressalte-se que a falta de autuação dos registros, somadas às inconsistências nos

documentos existentes, enfraquece a confiabilidade dos trabalhos realizados, dificultando o

controle da regular execução, podendo gerar o risco de dúvidas e impedimentos no caso de

fiscalização externa.

Como órgão de assessoria, esta AUDIN tem o dever de alertar a Gestão sobre a necessidade

de melhoramentos de fluxos, estruturação de procedimentos e fortalecimento dos controles

internos na gestão dos Programas de Fomento, além de saneamento das inconsistências já



encontradas, para que no caso de fiscalização do controle externo não existam dúvidas 

acerca da seriedade e transparência dos atos administrativos praticados.

6. RECOMENDAÇÕES

Ante ao que foi exposto, e buscando agregar valor à gestão, recomenda-se à área gestora dos 

Programas de Fomento do ensino da Unila:

6.1 A regulamentação de decisões internas de ajustes que alterem ou anulem itens

anteriormente já regulamentados e vigentes, por meio de documentos normativos e

publicação nos meios oficiais das futuras concessões de bolsas dos Programas de Fomento.

6.2. Autuação tempestiva de processos administrativos, contendo os documentos

comprovatórios exigidos nos Editais, que tenham por finalidade o registro cronológico dos

fatos, demonstrando de forma organizada o histórico do processo de concessão de bolsas,

bem como os respectivos pagamentos.

6.3 Implantação de novos controles e aprimoramento dos fluxos, procedimentos e controles

internos  já  existentes na  área  gestora  dos  Programas  de  Fomento da  Unila,  bem como

padronização de documentos que reforcem a segurança, transparência e confiabilidade dos

mesmos, além do zelo nos registros dos documentos exigidos nos editais regulamentadores

e demais legislação pertinente para seleção e acompanhamento dos mesmos, e ainda,

saneamento das inconsistências encontradas e que ao tempo desta recomendação não

tenham sido efetuadas correções.



7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante de todo o exposto, verificou-se que as propostas analisadas cumprem as exigências

presentes nos Editais regulamentadores, com exceção das observações feitas nos itens

anteriores.

Em todo este cenário, observou-se que a área auditada foi solícita e atenciosa no decorrer

do desenvolvimento deste presente trabalho e foram evidentes os esforços empregados em

atender as demandas da auditoria com esclarecimento das informações requisitadas.

A presente auditoria foi realizada com foco na conformidade dos documentos relacionados e

reforça-se que o planejamento deve ser o alicerce de qualquer Programa de Fomento,

devendo-se analisar todos os cenários possíveis e necessários que tornem o gasto do

orçamento cumpridor de seus propósitos iniciais, fundamentados nos objetivos

institucionais e no interesse coletivo.

Esta é a análise.

Foz do Iguaçu, 08 de novembro de 2021.


	1. INTRODUÇÃO
	2. ESCOPO
	3. AMOSTRA
	4. INFORMAÇÃO
	5. RESULTADO DOS EXAMES
	5.2 CONSTATAÇÃO 02: DEFICIÊNCIA NA FORMALIZAÇÃO DE ATOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA: AUSÊNCIA TEMPESTIVA DE FORMALIZAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DOS REGISTROS DE SELEÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DE FOMENTO ANTERIOR AO PROCESSO DE PAGAMENTO.
	5.3 CONSTATAÇÃO 03: INCONSISTÊNCIAS NA CONFORMIDADE DE DOCUMENTOS EXIGIDOS EM EDITAL.
	I. PROMA
	II. MONITORIA DE APOIO A ESTUDANTES INDÍGENAS E REFUGIADOS
	III. MONITORIA DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO
	IV. PADA
	6. RECOMENDAÇÕES
	7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

