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Destinatário: Jorgelina Ivana Tallei

Unidade Auditada: Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis

Foz do Iguaçu, 09 de maio de 2022.

Senhora Pró-Reitora,

Com vistas a subsidiar os trabalhos da Auditoria Interna, acerca do item nº 21 do Plano
Anual de Auditoria Interna – PAINT 2022, cujo objeto é Reserva Técnica, referente ao
Edital 06/2021/PRAE/UNILA, solicita-se informar:

1) Como a unidade verificou a comprovação da renda per capita, considerando o item
2.1  e  5.3  etapa  3  do  Edital  (quais  foram  os  controles)?  Ou  tal  situação  não  foi
considerada, levando-se em conta o número de inscritos?

2) Um dos campos utilizados no sistema INSCREVA foi uma declaração “Declaro para os
devidos fins, que não possuo equipamentos adequados para o acesso às atividades
acadêmicas  remotas”.  Considerando a amostra,  foram verificadas  respostas  “sim” e
“não”. Qual resposta deste quesito a unidade considerou para fins de deferimento?
Houve justificativa? 

3)  Constataram-se  que  alguns  candidatos  realizaram  mais  de  uma  inscrição.  Qual
inscrição foi considerada para fins de análise documental?

4) Nos recursos do Edital 06/2021/PRAE, foram verificadas inscrições de discentes não
participantes no período de inscrição. Tiveram o pedido indeferido preliminarmente 68
discentes.  No  resultado  final  foram  indeferidos  18,  dos  quais  14  não  cadastraram
recurso. Porém, houve 64 recursos. É possível limitar via sistema INSCREVA o cadastro
de recursos apenas aos que participaram no período de inscrição estipulada no Edital
ou não? 

5)  Considerando apenas a  amostra,  foi  observada ausência  de cópia  do CADúnico.
Considerando o item 5.3 do Edital 06/2021/PRAE/UNILA na etapa 3, fundamentar as
razões deste item não ter sido cobrado na análise documental de alguns discentes que
inclusive tiveram deferimento.
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6)  Considerando  o  indeferimento  referente  ao  resultado  preliminar  dos  discentes
Jeisson  Alejandro  Avendano  Jaime  e  Lilian  Gissela  Guillen  Almeida,  qual  seria  a
incongruência de informações verificada pela unidade e porque não foram informadas
no ato do indeferimento?

7)  Em  verificação  da  amostra,  observou-se  a  ausência  de  cópia  do  CADúnico  da
discente Karol  Viviana Ceron Perdomo, constando  cópia do formulário do CNIS. Esta
cópia substitui a do CADúnico? Justificar.

8) Qual a interpretação da PRAE para assinatura de próprio punho, considerando que o
aluno “Ali  Farhoudh” digitalizou sua assinatura e não considerou a de Heber Aaron
Oyarzun Galaz? Fundamentar os motivos.

Em  caso  de  dúvidas  favor  contatar  o  servidor  Davi  Camargo  de  França
(davi.franca@unila.edu.br ou fone 99860-8762)

Prazo para Atendimento: 13/05/22

Lisandra R. R. de Lima Moraes
Chefe da Auditoria Interna
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