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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS

Auditoria

Assunto: Re.: Solicitação de Auditoria 2022017-06/AUDIN/UNILA.

 
Prezada,
 
em resposta a solicitação 2022017-06/AUDIN/UNILA, informamos:
 
 
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?
 
O item 2.1 do edital definiu como público-alvo, discentes de cursos de graduação da UNILA
com matrícula ativa em no mínimo 03 disciplinas no semestre letivo 2020.9, com renda per
capita comprovada de até 1 e ½ salário mínimo vigente.
Já o item 5.3 do edital definia as 3 etapas de inscrição, sendo que a etapa 2 se referia a
verificação de matrícula ativa em no mínimo 03 disciplinas.
Considerando que o sistema INSCREVA não está interligado diretamente com o sistema SIGAA,
não possibilitando cruzar as informações automaticamente, os estudantes deveriam declarar o
número de matrículas ativas nas disciplinas e no momento da análise da inscrição foram
realizadas as conferências desse digito pelas informações do histórico acadêmico pelo sistema
SIGAA. A partir dessa conferência o avaliador alimentava na tabela de análise do edital se o
estudante cumpriu a etapa 2 ou não, referente ao número de matrículas ativas.
Caso o estudante não estivesse cumprido a etapa 2 seu pedido era indeferido, não seguindo
para a etapa 3 do item 5.3, que foi o caso de um total de 7 (sete) candidatos. Ou seja, a análise
da renda per capta foi realizada apenas dos que estivessem matriculados em três ou mais
disciplinas.
Com relação a aferição da renda per capita, o avaliador verificava a documentação solicitada
no item 5.3 etapa 3 e as informações declaradas pelos candidatos.
 
 
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?
 
A unidade ao final teve que considerar as duas respostas, pois a priori a resposta que seria
considerada correta seria a alternativa: “SIM”, uma vez que foi apresentada uma afirmativa.

OFÍCIO N° 48/2022/PRAE

Foz do Iguaçu, 12 de maio de 2022.



Pág. 2 de 3 
Para verificar a autencidade deste documento acesse https://memo.unila.edu.br/memorando-web/public/validador 

informando o seu nº de protocolo 23422.010035/2022-3 e código de verificação a10a 30cf 8e14 52ff.

Contudo durante o processo de inscrição surgiram muitas dúvidas dos estudantes que não
compreenderam a forma como deveriam assinalar a declaração, se assinalavam: “SIM, eu
declaro não possuir equipamento” ou se eles respondiam “NÃO, eu não possuo equipamento
adequado”. Como o exemplo do questionamento da estudante que relatamos abaixo:
 
“Boa tarde,
desculpa eu tenho outra dúvida não sei se eu entendi errrado, vem no final da inscrição diz
declaro de não possuir um eletrodoméstico para as aulas remotas e as respostas é sim ou não,
eu entendi que sim é se possui um aparelho e não que não possui me pode explicar certinho
isso por gentileza, e outra coisa caso eu entendi errado o aluno só uma vez pode inscribirse ou
pode editar o que errro, me ajuda aí por gentileza. (e-mail recebido sexta-feira, 23 de julho de
2021 12:16:35)
 
 
Constataram-se que alguns candidatos realizaram mais de uma inscrição. Qual inscrição foi
considerada para fins de análise documental?
 
O edital não limitou à última inscrição, uma vez que o INSCREVA não possibilitava limitarmos o
número de vezes que o estudante pudesse se inscrever.
Assim, para fins de análise foram consideradas todas as inscrições, ou seja o avaliador deveria
abrir todos os pedidos do estudante para verificar se havia documentos diferentes e/ou
complementares. Já se as informações colocadas nas duas inscrições divergissem, o candidato
tinha o pedido indeferido por incongruência nas informações e ele precisava apresentar
recurso e explicar as divergências.
 
 
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?
 
Com exceção do período de inscrição, não é possível fazer qualquer tipo de limitação de acesso
ao INSCREVA.
 
 
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.
 
O CADúnico apesar de constar no edital como um dos documentos a serem observados, no ato
da análise ele foi considerado como complementar, uma vez que o cadastro neste programa
não dependia desta instituição federal e sim de um órgão externo municipal, quais sejam os
equipamentos dos CRAS (Centro de Referência de Assistência Social).
Durante conversa com profissionais e equipes dos CRAS anterior a abertura do edital, fomos
informados que esses equipamentos já estavam sobrecarregados em função da pandemia.
 
 
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?
 
Com relação ao indeferimento dos pedidos dos estudantes citados, os motivos foram:
 
Lilian Gissela Guillen Almeida – INDEFERIDO. Incongruência de Informações. : recebeMotivo
Auxilio alimentação, transporte, moradia e creche. No extrato bancário foi possível verificar
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que recebe ainda mais um valor da unila de R$ 400 que possivelmente deva ser bolsa de
pesquisa ou extensão. Na declaração de renda estudante a declara apenas R$ 300,00. Nos
extratos bancários apresentam depósitos nos valores de R$ 2.700, R$ 9.000, R$ 1.570 reais.
Movimentação da conta não condiz com o valor descrito na autodeclaração. É preciso
esclarecer informações.
 
Jeisson Alejandro Avendano Jaime – INDEFERIDO – Incongruência de Informações – :Motivo
discrepância entre entradas e saídas do extrato bancário. Na declaração de renda descreve que
recebe R$ 650,00 dos auxílios da universidade, mas as movimentações de entradas e saídas
dos extratos bancários são maiores que o valor descrito na declaração. É preciso esclarecer
informações.
 
Estas informações não são publicadas no resultado preliminar do edital, por se tratar de
questões de cunho pessoal da vida financeira dos estudantes, e por este motivo informamos
no texto do resultado que o candidato poderia entrar em contato com a Seção de Serviço
Social caso tivesse interesse em apresentar recurso e esclarecer a situação e para saber os
detalhes sobre seu indeferimento.
 
 
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
 
Não, não substitui, e nem foi considerado como tal. Porém como dissemos na questão 5, o
CADúnico foi considerado um documento complementar durante o processo de análise.
 
 
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.
 
Entende-se como a assinatura feita de maneira manuscrita. Sendo assim durante as análises
padronizou-se pelo não aceite de assinaturas digitalizadas.
No caso do candidato Heber Aaron Oyarzun Galaz, ele fica indeferido no resultado preliminar
por diversos motivos inclusive a ausência de assinatura de próprio punho, contudo esse
estudante não apresenta recurso e no resultado final permanece indeferido.
No caso do Ali Farhoudh, houve um erro, tendo o caso passado despercebido pela equipe, pois
ele deveria ter sido notificado sobre a forma de apresentação da declaração no seu
indeferimento no resultado preliminar sobre a necessidade de apresentação de assinatura de
próprio punho. Este por sua vez apresenta o recurso sobre os documentos relatados como
ausentes e sai como deferido no resultado final.
 

(Assinado eletronicamente em 12/05/2022 11:37)
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