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1) INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como objetivo verificar a análise da adequação do conjunto 

de procedimentos de controles internos no âmbito do Plano Nacional de Assistência 

Estudantil (PNAES) da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-

Brasileira (UNILAB).  

 

O foco principal foi aferir e avaliar as atuais condições dos controles internos 

administrativos da Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Estudantis (PROPAE), pois é a 

unidade responsável pelo gerenciamento do PNAES. 

 

A auditoria realizou procedimentos durante os meses de junho e julho de 2020, 

conforme a Ação 15 do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) previsto 

para o exercício de 2020.   

 

Os trabalhos foram realizados em estrita observância às normas de Auditoria 

aplicáveis ao Serviço Público Federal, com ênfase no Decreto nº 7.234/10 e demais 

normativos internos e externos relacionados ao tema. 

 

A Auditoria Interna deve ser entendida como uma atividade de assessoramento à 

Administração, de caráter essencialmente preventivo, destinada a agregar valor e a melhorar 

as operações da entidade, assistindo-a na consecução de seus objetivos mediante uma 

abordagem sistemática e disciplinada, fortalecendo a gestão e racionalizando as ações de 

controle interno. 
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2) ANÁLISE DO TRABALHO 

 

I - Quais as ações desenvolvidas no âmbito desta IFES para a efetiva implementação do 

Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES? Em quais áreas estas ações estão 

sendo desenvolvidas? 

 

 A pró-reitoria apresentou as seguintes informações: 

Encaminhamos Plano de Acompanhamento Permanente das ações da Assistência 

Estudantil na Unilab (PAP) executado em 2016 para efetiva implementaçao. 

 

De acordo com o PAP apresentado, observa-se que foi um plano desenvolvido em 2015 para 

ser executado, em diversas etapas, concentradas, principalmente, em 2016. Desta forma, 

considerando a dinâmica das atividades desta universidade, espera-se que sejam realizadas 

atualizações constantes, em observância a realidade da UNILAB no período. 

 

 CONSTATAÇÃO 01:  

Ausência de revisões e atualizações do Plano de Plano de Acompanhamento 

Permanente das ações da assistência estudantil.  
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MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: 

PROVIDÊNCIAS EXECUTADAS   

Plano Permanente de Providências - 2016  

METAS  ESTRATÉGIAS  INDICADORES DE  

RESULTADOS  

1.Implantar e executar o  

Plano de  

Acompanhamento permanente 

para adequação da assistência 

estudantil da Unilab ao  

Decreto PNAES  

Realizar reuniões com as coordenações 

da PROPAE para lançamento do Plano 

de Providências Permanente para 

adequação da assistência estudantil na 

Unilab ao Decreto  

PNAES;  

1.1 Reunião com as 

coordenações da PROPAE 

realizada;  

  

Definir a equipe de referência para a 

execução do PAP;  

1.2 Equipe de referência para a 

execução do PAP definida;   

Definir protocolos para a execução do 

PAP.  

1.3 Protocolos para a execução 

do PAP devidamente executados.  

2. Monitorar junto à PROEX 

as ações culturais voltadas 

para a comunidade estudantil  

Realizar levantamento preliminar dos 

programas e projetos culturais voltados 

para a comunidade estudantil junto à  

PROEX;  

2.1 Estratégias preliminares 

realizadas;  
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Definir protocolos de acompanhamento 

das ações  

culturais;  

2.2 Calendário de reuniões 

bimensais de acompanhamento  

definido;  

Designar a servidora Amanda  

Ingridy da Silva, lotada na  

Coordenação de Políticas Afirmativas 

para acompanhamento das ações junto à 

PROEX  

2.3 Reuniões bimensais 

realizadas;  

 

 Elaborar plano de acompanhamento das 

ações  

culturais;  

2.4 Plano de acompanhamento 

das  

ações culturais elaborado e 

totalmente executado, a exemplo 

da parceria na realização do 

SAMBA a cada entrada de novos 

discentes e do Festival das 

Culturas.   

Produzir relatórios semestrais de 

monitoramento e avaliação das ações.  

2.5 Dois Relatórios semestrais de 

monitoramento e avaliação das 

ações elaborado.  

3. Monitorar junto à  

PROGRAD as ações de 

acompanhamento 

desenvolvidas no âmbito do 

Programa PULSAR  

Definir protocolos de acompanhamento 

das ações do programa PULSAR;  

3.1 Protocolos de 

acompanhamento das ações do 

Programa PULSAR elaborados;  
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Elaborar plano de acompanhamento das 

ações.  

3.2 Plano de  

acompanhamento preparado e 

100% executado em 2016;  

Designar a servidora Larissa Silva de 

Oliveira, lotada na  

Coordenação de Políticas Estudantis, 

para acompanhamento das ações junto à 

PROGRAD.  

O produto dessa interlocução 

ocorreu através do Projeto 

Trilhas, elaborado pela 

servidora em epígrafe junto com 

profissional da Psicologia.  

Diante da remoção da primeira 

e a exoneração da segunda, foi 

designado o servidor Francisco 

de Assis Silveira para dar 

seguimento a estas articulações, 

compondo as ações de 

estruturação do 

acompanhamento pedagógico 

de beneficiários do PAES  

 

 Produzir relatórios semestrais de 

monitoramento e avaliação das ações.  

3.4 Dois relatórios semestrais de 

monitoramento e avaliação das 

ações produzidos.  

4. Consolidar o Núcleo de 

Acessibilidade da  

Unilab  

Acompanhar a publicação da portaria de 

criação do Núcleo e a nomeação da 

coordenadora;  

Portaria de criação do Núcleo 

publicada e coordenadora 

nomeada, conforme documentos 

encaminhados em  

resposta ao relatório de 

auditoria  

RA04/2015/AUDIN/UNILAB  
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Viabilizar espaço físico e mobiliário para 

o funcionamento do núcleo;  

Núcleo lançado e funcionando. 

Atualmente o Núcleo foi 

aglutinado com o an go Setor de 

Esporte e Lazer (SEL), 

transformado em SELACE, 

conforme portaria Portaria 

Reitoria nº 385, de 13 de 

setembro de 2019, com 

funcionamento nas novas 

instalações da Propae, no 

campus da Liberdade,  

Bloco administra vo 2.   

  

ANEXO 3 - Portaria Reitoria nº 

385, de 13 de setembro de 2019   

Elaborar o Planejamento estratégico com 

plano de trabalho para lançamento do 

Núcleo em 2016.  

Plano executado.  

5. Efe var o 

funcionamento da 

Academia da Unilab  

Acompanhar o processo de 

aproveitamento do profissional de 

educação sica junto à COGEP;  

Profissional técnico em desporto 

identificado e aproveitado de 

concurso público da UFRPE  

Aperfeiçoar os protocolos de 

funcionamento;  

ANEXO 4 - Regimento interno da 

Academia de Musculação da 

Unilab  
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 Implantar as turmas piloto;  Edital 01/2016/PROPAE  

  

ANEXO 5 - Turma piloto   

Avaliar e aprimorar o atendimento aos 

estudantes a par r da experiência das 

turmas-piloto.  

Editais 01/2017/PROPAE e 

04/2019/PROPAE disponíveis em  

: h p://www.unilab.edu.br  

/editais/  

6. Aprimorar o processo de 

avaliação socioeconômica 

dos/as estudantes 

internacionais na Unilab  

Executar plano de trabalho para 

viabilização de capacitação da equipe 

COEST no processo de avaliação 

socioeconômica dos estudantes 

internacionais.  

Plano de trabalho executado em 

pelo menos 80%.  

  

Este protocolo se encontra em 

reavaliação pela nova gestão da 

PROPAE  

  

7. Criar GT de  

Atendimento à criança e 

acompanhar seu 

funcionamento.  

Acompanhar a publicação da  

Portaria de constituição do GT de  

Atendimento à criança;  

7.1 Portaria de constituição do 

GT de Atendimento à criança 

publicada; (número da portaria)  

Compor o GT;  GT finalizado  

Acompanhar e contribuir na execução 

das ações e planos definidos no seu 

âmbito.  

7.3 Planos, ações e parcerias 

propostos no âmbito do GT em 

execução. Parceria firmada com 

o Projeto do Centro Integrado de 

Atenção ao  

Desenvolvimento Infan l - CIADI, 

através da disponibilização de 

bolsistas para atuação no projeto 

e acordo técnico (ANEXO 6) de 

cessão de equipamento para 

funcionamento das ações (Casa 

Encantada).  
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8. Implantar o Módulo de 

Assistência Estudantil  

(MAES) da Unilab  

Acompanhar junto à equipe da DTI a 

última fase de implantação do MAES por 

meio de reuniões mensais de 

monitoramento  

8.1 Módulo implantado, testado e 

em funcionamento;  

Atualização para o SAE em 

execução conforme resposta ao 

item “constatação 01” deste 

documento.  

Subsidiar a equipe da DTI com 

orientações e esclarecimentos sobre as 

funcionalidades do MAES para sua 

adequação às exigências do trabalho 

técnico da PROPAE;  

Atualização para o SAE em 

execução conforme item 

conforme resposta ao item 

“constatação 01” deste 

documento.  

Elaborar cronograma de ações para 

execução após implantação do módulo;  

Atualização para o SAE em 

execução conforme item 

conforme resposta ao item 

“constatação 01” deste 

documento.  

Elaborar tutorial explicativo sobre as 

funcionalidades do MAES em parceria 

com a equipe da DTI para ser 

disponibilizado à comunidade acadêmica  

8.2 Tutorial explicativo 

elaborado e disponibilizado à 

comunidade acadêmica;  

Solicitar à DTI treinamento das equipes 

técnicas do NASE e NIDAE para 

operacionalização adequada do módulo  

8.3 Equipes treinadas;  
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Realizar oficinas com os estudantes 

sobre as funcionalidades do MAES, bem 

como orientações aos técnicos dos 

laboratórios de TI para auxiliar os 

estudantes no uso do módulo  

8.4 Pelo menos uma oficina 

realizada com os estudantes por 

instituto;  

Realizar capacitação com os tutores do 

PAIE e os bolsistas da  

PROPAE no sen do de orientar os 

estudantes no manuseio do MAES  

8.5 Capacitação para manuseio 

do MAES com os tutores do PAIE 

e bolsistas da PROPAE 

realizada.  

9. Promover ações de Inclusão 

Digital nos campi do Ceará e 

da  

Bahia  

Estabelecer parceria com o  

Instituto de Engenharia e  

Desenvolvimento Sustentável da Unilab 

(IEDS) para o desenvolvimento de ações 

para a inclusão digital nos campi do  

Ceará e da Bahia  

9.1 Parceria com o  

Instituto de Engenharia e  

Desenvolvimento  

Sustentável da Unilab  

(IEDS) firmada;   

Buscar articulações com docentes da 

Unilab para o desenvolvimento de 

projetos  

9.2 Articulações com docentes da 

Unilab realizadas com projetos 

previstos em execução;  

Executar ações previstas no âmbito da 

Comissão sobre Assistência Estudantil da 

Unilab, composta sob a Portaria GRº 

675, de 13 de agosto de 2015.   

9.3 Planos e ações previstas no 

âmbito da  

Comissão sobre Assistência 

Estudantil da Unilab em 

funcionamento.  
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 PROVIDÊNCIAS EM ANDAMENTO/PLANEJADAS 

Plano de aperfeiçoamento do Programa de Assistência ao Estudante - 2020  

METAS  ESTRATÉGIAS  PRAZO/STATUS  

Realizar Planejamento  

  

Elaboração de plano de trabalho  Junho - Realizada  

Realização de seminário de gestão  Junho - Realizada  

Monitoramento do planejamento  Mensal - Realizado  

Acompanhamento  dos    

planejamentos setoriais  

Semestral - Realizado  

Contratação de pessoal  

Alocação de  assistente  em  administração 

para o NASE  

Indeterminado  -   

Aguardando finalização  de 

concurso público  

Ocupação de   código   de   vaga   para    

Psicólogo  

Indeterminado  -   

Aguardando finalização  de 

concurso público  

Alocação  de   

 servidores    

terceirizados  

Agosto -  Em   consulta   à   

PROAD  

 

Elaborar  manual  de fluxos  

dos  processos  de trabalho  

Reuniões de elaboração  Julho - Realizado  

Apresentação para a equipe  Julho - Realizado  
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Publicação  Julho - Realizado  

Capacitações da equipe  

 Identificar  necessidades    de 

   

capacitação   Julho - Realizado   

Eventos de capacitação interna  

Permanente  -   Em 

  andamento  

Planejamento  

Orçamentário  

Elaboração de matriz de vagas  Junho - Realizado  

Monitoramento  Mensal - Em andamento  

Reuniões com PROPLAN/PROAD  Janeiro/junho/Dezembro  

- Em andamento  

Aperfeiçoamento  do 

monitoramento  do  

tempo de permanência  

Definição de novo fluxo   Primeiro   semestre  

2021  

 de  

Atualização  da  Resolução 

que regulamenta o PAES  

Elaboração do texto  Até Dezembro   

Reuniões de elaboração  Até dezembro   

Apresentação da minuta  Até dezembro   

 Discussão   com   Representações  

Estudantis  

Até dezembro   

Finalização  Até Dezembro   

Apresentação ao CONSUNI   Primeiro  semestre    

2021  

 de 
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Seleção  de   

 estudantes   

internacionais  

Elaboração  de  proposta 

aperfeiçoamento da  seleção  de  

estudantes internacionais  Até agosto  

 

Reuniões  de  articulação  com  a  

PROINST  Até dezembro  

 

Acolhimento  estudantil 

especializado  em situações  

de  violência doméstica,  

familiar  e  de  

gênero  

Preparação  do  projeto  e lançamento 

oficial;  Idetificação  de  ações  em  

curso  na  Unilab; Mobilização  de  

parcerias; Elaboração  do  protocolo  de 

atendimento/enfrentamento remoto  e  

presencial  das violências;  Definição  

dos/as profissionais  de  referência;  
 Segundo   semestre  

2020  

 de  

 

 Planejamento da  campanha  inicial; 

capacitação  inicial;  articulação  

intersetorial; implantação do projeto.  

 

Automatização  das  folhas de 

pagamento  

Realização de testes com a DTI  Até   dezembro   - 

  Em andamento  

Informatização da análise  

Atualização do  escopo  de  solicitações  

de  aperfeiçoamento das funcionalidades 

do SAE  

Até agosto  

Implantação  das  funcionalidades pela 

DTI  

Conforme  calendário  da  

DTI  
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Transição das   vigências 

  para até 12 meses  

Monitoramento  da    tabela 

   de   transição  Permanente  

Metas  e  indicadores 

monitoramento avaliação  

 de  

e  

Avaliar metas  e  indicadores  para  

verificar  se  há  necessidade  de 

mudanças,  de  aperfeiçoamentos ou de 

criação de novos.   

Até dezembro  

Instrumental 

monitoramento política  

 de  

da  

Reunião anual de monitoramento  Dezembro  

Elaboração de painel de dados  Dezembro  

Transparência  

 Divulgação  de  gastos  com  auxílios no 

site da PROPAE  

Até agosto  

Orçamento participativo  

Audiências públicas  A  par r  do  retorno  das 

atividades presenciais  

Acompanhamento  

Pedagógico   

Teste de  relatórios  de  detecção  de  

vulnerabilidade acadêmica  

Junho - Realizado  

Aplicação de  relatórios  de  detecção  de  

vulnerabilidade acadêmica aos 

estudantes do PAES  

Até dezembro  

Discussão  de    minuta 

   de   

regulamentação  

Até dezembro  

Articulação com   demais   setores   da 

  universidade  

Até dezembro  

Transparência  

Reformulação do site  Conforme  cronograma  da  

ASSECOM  
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Divulgação  de  gastos  com  auxílios no 

site da PROPAE  

Até agosto  

 Adequações de  formulários  e  

informações no site  

Até agosto  

Mapeamento das  ações  de 

inclusão digital  

Pesquisa  de  acesso  a equipamentos de  

TI  e  conectividade.  

Julho - Em andamento  

Mapeamento do  uso  das  ferramentas de  

inclusão  digital  disponíveis na Unilab  

Primeiro  semestre    de    

2021  

 

A unidade apresentou o PAP para o ano de 2016 e para o ano de 2020/2021. Entretanto, não 

foi apresentado o Plano de Plano de Acompanhamento Permanente das ações da assistência 

estudantil entre os anos de 2017 a 2019, demonstrando inconstância na elaboração do plano. 

 

RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: 

Recomendamos atualizações periódicas do Plano de Acompanhamento Permanente das 

ações da Assistência Estudantil, assim como monitoramento das ações desenvolvidas pelo 

plano. Visando à implantação do controle social, recomendamos a divulgação para 

comunidade acadêmica das informações pertinentes. 

 

II - Existe normativo aprovado contendo os critérios e metodologias de seleção dos alunos 

beneficiados dos auxílios? Qual a forma de controle e verificação das informações fornecidas 

pelos alunos durante o processo seletivo quando da análise socioeconômica do beneficiário? 

Existe rotina de checagem amostral? 
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A pró-reitoria apresentou as seguintes informações: 

Constituição de Comissão própria, formalizada através da Portaria GR N°. 601, de 

29 de maio de 2018, para elaboração de Plano de Trabalho objetivando: 1) o 

aprimoramento do Processo Seletivo do Programa de Assistência ao Estudante - 

PAES e 2) definição de amostragem para ampliação do percentual de visitas 

domiciliares realizadas aos beneficiários do PAES. 

Além das medidas informadas acima,  informamos que foi acrescentada à lista de 

documentos obrigatórios para inscrição no PAES o extrato do Cadastro Nacional de 

Informações Sociais (CNIS) para todos os membros da família do estudante 

candidatos aos auxílios que forem maiores de 18 anos. A medida tem por objetivo o 

aprimoramento do controle da política de assistência estudantil, no que diz respeito 

à destinação dos auxílios aqueles estudantes com acentuada situação de 

vulnerabilidade social. O CNIS pode ser acessado através do site do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS). A fim de socializar as informações referentes a 

esse novo requisito a equipe de assistentes sociais realiza "reuniões de 

condicionalidades", quando fornece informações relevantes sobre condições para 

participação dos estudantes e esclarece as suas sobre a retirada do documento.  

Também foi disponibilizado no site da Unilab http://www.unilab.edu.br/wp-

content/uploads/2018/05/Fluxograma-CNIS-NASE.png um fluxograma. 

A unidade demonstra aperfeiçoamento da rotina implementando a consulta do CNIS, entre 

outras providências. No entanto, não apresentou normativo aprovado contendo os critérios e 

metodologias de seleção dos alunos beneficiados dos auxílios e nem o Plano de Trabalho 

apresentado pela comissão.  
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  CONSTATAÇÃO 02: 

Ausência de normativo aprovado contendo os critérios e metodologias de seleção 

dos alunos beneficiados dos auxílios. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: 

PROVIDÊNCIAS EXECUTADAS    

Os  critérios  gerais  de  seleção  de  beneficiários  para  o  Programa  de  Assistência  

ao  Estudante são  descritos  em  seu  instrumento  normativo,  a  saber,  a  Resolução  

CONSUNI  001-B,  de  09  de fevereiro de 2015, conforme artigos transcritos abaixo:  

“DA SELEÇÃO PARA CONCESSÃO DOS AUXÍLIOS   

Art. 7o Os Auxílios poderão ser concedidos por meio de processo seletivo, objeto de Edital 

regular ou o de fluxo continuo.   

§  1o  O  processo  seletivo  para  vinculação  ao  Programa  de  Assistência  ao  Estudante  

(PAES) será  objeto  de  Edital  regular,  publicado  nos  trimestres  em  que  ocorre  efetivo  

ingresso  de estudantes calouros, ou por Edital de Fluxo Continuo.   

§  2o  A  seleção  para  ingresso  no  PAES  e/ou  renovação  de  concessão  de  Auxílios  será  

de responsabilidade  da  Coordenação  de  Políticas  Estudantis  (COEST)  que  contará  com  

apoio  de Comissão constituída por Portaria e publicada nos termos das normas 

institucionais.   

§ 3o A concessão de Auxílios será objeto de criteriosa análise pela Comissão de Seleção e de 

Acompanhamento de Permanência ao Estudante (COSAPE).   

§ 4o Será considerado no processo seletivo a análise das condições socioeconômicas 

familiares declaradas e/ou comprovadas pelo estudante pleiteante.   

Art. 8 ° Para solicitação  de  qualquer  modalidade  de  Auxílio,  o  estudante  deve  

comparecer  à  COEST/PROPAE, obedecendo  aos  prazos  definidos  em  Edital  específico  

ou  de  fluxo  continuo,  munido de documentação comprobatória dos seguintes requisitos:   

a) estar regularmente matriculado em curso de graduação da Unilab;   

b) frequentar regularmente as aulas;   
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c) condição socioeconômica familiar igual ou abaixo do mínimo exigido;   

d) não ter sofrido sanção disciplinar;   

e) não se enquadrar nas situações previstas para o cancelamento de matrícula;   

f) não desenvolver atividade remunerada, com ou sem vínculo empregaticio;   

§1o  Quando,  mediante  criteriosa  análise  socioeconômica  por  parte  da  

COSAPE/PROPAE,  ficar constatado elevado   grau   de   vulnerabilidade  

socioeconômica   do   estudante   mesmo   exercendo   atividade 

remunerada, poder-se-á considerar excepcionalidade.   

§2o  Poderão  candidatar-se  a  qualquer  das  modalidades  de  Auxílios,  os  estudantes  que 

atendam às  exigências  do  presente  Artigo,  observados  ainda  os  requisitos  constantes  

em  Edital regular ou o de fluxo continuo a ser divulgado no site da Unilab.   

DA ANÁLISE SOCIOECONÔMICA   

Art. 9 ° A análise  socioeconômica  para  ingresso  e/ou  renovação  no  Programa  de  

Assistência  ao Estudante  ( PAES) observará  indicadores  de  vulnerabilidade,  

considerando-se  a  renda,  o  nulo ou precário acesso do estudante a bens e serviços sociais.   

Art. 10 São considerados indicadores de vulnerabilidade socioeconômica:   

I – Renda per capita do grupo familiar;   

II – Situação de moradia (alugada ou financiada);   

III – Situações de agravo de doenças no grupo familiar;   

IV – Trajetória de escolarização no Ensino Médio (escola pública);   

V – Renda familiar instável;   

VI – Localização da moradia (zona rural).   

Parágrafo Único: Os indicadores de vulnerabilidade são parte constitutiva do Anexo I da 

presente Resolução.   

Art.  11 A  validade  da  análise  socioeconômica  será  de  um  ano,  no  mínimo,  a  par r  da 

vinculação  do  estudante  ao  Programa  de  Assistência  ao  Estudante  (PAES),  a  critério  

da COEST/PROPAE e da COSAPE.   

§ 1 o A  renovação  da  concessão  de  Auxílios,  findado  o  prazo  do  caput  do  Artigo,  está  

condicionada a  nova  avaliação  socioeconômica,  conforme  convocação  nominal  da  

COEST/PROPAE a ser publicada no site da Unilab.  
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§ 2 o O  repasse  de  auxílios  poderá  sofrer  reduções  ou  acréscimos,  mediante  qualquer  

alteração na  realidade  socioeconômica  do  beneficiário  e/ou  mediante  restrições  de  

dotação  orçamentária.   

§ O  estudante  é  obrigado  a  informar  à  COEST/PROPAE  qualquer  alteração  na  situação  

socioeconômica familiar,  bem  como  os  valores  de  todas  as  bolsas  e/ou  outros  auxílios  

que  receba ou  venha  a  receber  durante  o  período  de  recebimento  dos  auxílios  

provenientes  do  PAES.”    

 RESOLUÇÃO 001-B/2015  

ANEXO I DA RESOLUÇÃO 001-B/2015   

PROVIDÊNCIAS EM ANDAMENTO/PLANEJADAS  

A Resolução  001- B, de  09  de  fevereiro  de  2015 , encontra-se  em  processo  de  

revisão,  devendo ser  constituído  Grupo  de  Trabalho  específico,  incluindo  a  

comunidade  estudantil  da  Unilab, para  a  definição  dos  pontos  a  serem  

aperfeiçoados.  Após  a  conclusão  dos  procedimentos de  atualização,  deverá  ser  

emitido  normativo  interno  específico  com  a  sistematização do  processo  de  

seleção  e  acompanhamento  do  PAES,  já  absorvendo  as  alterações a serem 

realizadas. 

 

A pró-reitoria apresentou como regulamentação, dos critérios e metodologias de seleção dos 

alunos beneficiados pelos auxílios, a Resolução n° 001B/2015 do CONSUNI e informou que 

ela se encontra em processo de revisão para aperfeiçoamento. Como a resolução é do ano de 

2015, ratificamos a necessidade de atualização do normativo em face do novo cenário em 

que se encontra a universidade. 

 

RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: 

Recomendamos atualização do normativo, que trata dos critérios e metodologias de seleção 

dos alunos beneficiados pelos auxílios, em face do novo cenário em que se encontra a 
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universidade e incluindo as novas necessidades estudantis; bem como, a participação e a 

divulgação na comunidade acadêmica.  

 

III - Como é realizado o controle e acompanhamento dos estudantes que já recebem auxílios? 

Existe uma análise criteriosa e tempestiva quando da renovação da concessão de auxílios? 

Existe rotina de checagem amostral? 

 

 A pró-reitoria apresentou as seguintes informações: 

A checagem abrange o amplo universo de inscrições no período de renovação dos 

auxílios, a realidade socioeconômica do estudante beneficiário é novamente avaliada 

a partir de análise dos documentos exigidos em Edital. Com base na documentação 

anexada é realizado estudo comparativo com as documentações apresentadas na 

seleção anterior a fim de verificar alteração na realidade do estudante. O principal 

documento verificado é o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), 

requisitado a todos os membros da família maiores de dezoito anos. O documento 

apresenta riqueza de detalhamento acerca da situação de emprego e renda, 

importante indicador para auferir a vulnerabilidade social do grupo familiar do 

discente. O CNIS pode sr acessado através do site do Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS). A fim de socializar as informações referentes a esse novo requisito a 

equipe de assistentes sociais realiza "reuniões de condicionalidades", quando 

fornece informações relevantes sobre condições para participação dos estudantes e 

esclarece as suas sobre a retirada do documento. Também foi disponibilizado no site 

da Unilab http://www.unilab.edu.br/wp-content/uploads/2018/05/Fluxograma-

CNIS-NASE.png um fluxograma. 
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A análise e o acompanhamento também são fundamentais a partir da entrevista 

social. Além disso, há realização de visita domiciliar multidisciplinar, por 

amostragem, para acompanhamento dos estudantes beneficiários do Programa. 

 

A unidade afirma que todo o universo de estudantes inscritos para renovação dos auxílios é 

devidamente checado quanto a realidade socioeconômica, demonstrando assim, controle 

favorável no quesito citado. A verificação do Cadastro Nacional de Informações Sociais 

(CNIS), juntamente com a entrevista social e a visita domiciliar multidisciplinar renova a 

análise criteriosa e intensifica a rotina de checagem amostral. 

 

IV - Existem metas e indicadores pré-definidos que permitam o monitoramento do PNAES? 

  

 A pró-reitoria apresentou as seguintes informações: 

O monitoramento e a avaliação do Programa de Assistência Estudantil (PAES) na 

Unilab foram inicialmente formulados no documento “Proposta de Indicadores e 

Metas para avaliação do Programa de Assistência ao Estudante da Unilab”. 

Entretanto, a partir da recomendação contida no Relatório Nº 2016033445 da 

auditoria realizada nesta unidade pela CGU, no concerne à inclusão do cálculo das 

taxas de retenção e evasão, a proposta supracitada foi modificada. 

Indicadores 

    Caracterização do Público-Alvo 

Neste tópico, não há diferença em relação ao documento entregue à auditoria da 

CGU. 

    Porcentagem de estudantes com perfil socieconômico de atendimento (PSA) 

PSA = NPSA/ NEST 

mailto:auditoria@unilab.edu.br


 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

Universidade Da Integração Internacional da Lusofonia 

Afro-Brasileira – UNILAB 
Avenida da Abolição, 3 – Redenção/CE - CEP 62.790-000 

 

 

 

23 

 

Auditoria Interna – UNILAB 

Campus da Liberdade 
E-mail: auditoria@unilab.edu.br 

 

em que NPSA é igual a quantidade de estudantes com perfil socioeconômico de 

atendimento e NEST a quantidade de estudantes ativos na Universidade. 

Em janeiro de 2018, PSA é igual a 85,0%, pois NPSA foi de 3089 estudantes e NEST 

3651 estudantes. 

○Porcentagem de estudantes egressos de escola pública (PEE) 

PEE = NPEE/ NEST 

em que NPEE é igual a quantidade de estudantes egressos de escola pública. 

Em janeiro de 2018, PEE é aproximadamente 78,0%. 

○Porcentagem de estudantes bolsistas que participam de programas de mérito 

acadêmico (PES) 

PES = NPES/ NEST 

em que NPES é igual a quantidade de estudantes bolsistas que participam de 

programas de mérito acadêmico. 

Em janeiro de 2018, PES é igual a 5,2%, pois o NPES foi de 191 estudantes. 

●Abrangência do PAES: Neste tópico, a única diferença em relação ao documento 

entregue à auditoria da CGU é a inclusão do indicador Valor Médio dos Auxílios do 

PAES Recebidos por Estudante. 

○Porcentagem de estudantes com perfil socioeconômico de atendimento e atendidos 

pelo PAES (PSA_A) 

PSA_A = NPSA_A/ NEST 

em que NPSA_A é igual a quantidade de estudantes com perfil socioeconômico de 

atendimento e atendidos pelo PAES. 

Em janeiro de 2018, PSA_A é igual a 66,5%, pois NPSA_A foi de 2426 estudantes. 

○Porcentagem de estudantes egressos de escola pública e atendidos pelo PAES 

(PEE_A) 

PEE_A = NPEE_A/ NEST 
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em que NPEE_A é igual a quantidade de estudantes egressos de escola pública e 

atendidos pelo PAES. 

Em janeiro de 2018, PEE_A é igual a 40,2%, pois NPEE_A foi de 1469 estudantes. 

○Porcentagem de estudantes bolsistas que participam de programas de mérito 

acadêmico e são atendidos pelo PAES (PES_A) 

PES_A = NPES_A/ NEST 

em que NPES_A é igual a quantidade de estudantes bolsistas que participam de 

programas de mérito acadêmico e são atendidos pelo PAES. 

Em janeiro de 2018, PES_A é igual a 3,7%, pois NPES_A foi de 134 estudantes. 

○Valor médio dos auxílios do PAES recebidos por estudante (PAESmed) 

PAESmed = Saux/ AEst 

em que Saux é soma de todos os auxílios pagos ao estudantes atendidos e AEst a 

quantidade de estudantes atendidos pelo PAES. 

Em janeiro de 2018, PAESmed é igual a R$ 461,31. 

●Avaliação do PAES pelos Estudantes 

No que se refere à avaliação do PAES, em conformidade com o documento entregue 

à auditoria da CGU, durante o ano de 2017 foram realizadas 07 (sete) reuniões com 

os estudantes beneficiários do Programa e 04 (quatro) rodas de conversas. Os temas 

das rodas de conversas foram permanência e assistência estudantil, acolhimento e 

integração e currículo. 

Além do objetivo de avaliar a efetividade do PAES para a permanência estudantil, as 

reuniões também visaram a socialização de informações sobre acesso, seleção, 

permanência e o incentivo ao controle social da política. As rodas de conversas 

objetivaram captar as impressões dos estudantes atendidos sobre dificuldades 

vivenciadas no cotidiano estudantil.  
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A escolha dos temas para as rodas de conversas deu-se a partir da recorrência de 

problemas relatados pelos estudantes durante os  atendimentos realizados pela 

equipe de assistentes sociais e de psicólogos da Propae, bem como pelo registro das 

demandas trazidas pelos estudantes. O registro das demandas trazidas pelos 

estudantes é realizado na recepção da Coordenação de Políticas Estudantis 

(COEST). As anotações das impressões dos atendidos foram feitas em forma de 

tópicos pelos facilitadores das atividades ou através da transcrição integral de 

depoimentos daqueles estudantes que desejaram fazê-lo durante a realização das 

rodas de conversas. 

Os estudantes atendidos apontaram como obstáculos para a permanência na Unilab 

problemas estruturais, tais como a crise política brasileira, a retração de 

investimentos nas políticas estudantis e a interiorização do ensino superior, 

traduzida em variadas formas de violência urbana. 

O desemprego também apareceu como obstáculo à permanência dos estudantes na 

Unilab, além de variados problemas regionais/locais/pessoais, tais como: a ausência 

de interesse pessoal pelo curso de graduação escolhido por alguns discentes, a 

preocupação dos familiares dos atendidos com a insegurança nos municípios sede 

da universidade e a elevação dos valores locatícios dos imóveis. 

Sobre o tema acolhimento e integração, as dificuldades referidas foram adaptação 

ao ambiente e ao clima nos municípios sede da Unilab (internacionais) e brasileiros 

(provenientes de regiões do país de clima frio) e a adaptação à cidade e à cultura. 

Sobre currículo, os estudantes referiram a mudança do sistema trimestral para 

semestral, o choque cultural, de costumes, valores e da língua, a dificuldade de 

adaptação aos cursos em decorrência de questões vocacionais, a transição da 

educação básica para o ensino superior e questões psicossociais. 
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Entre os estudantes internacionais, também foi apontada a distância da família, a 

saudade dos entes queridos, a inexperiência destes ao ingressarem na universidade, 

bem como problemas de adoecimento psicofísico. 

Em referência à ausência de interesse de alguns estudantes pelo curso escolhido, na 

opinião de um atendido, essa ausência deve-se à não identificação destes com o 

curso, trazendo como consequência a desistência do próprio curso ou da 

universidade: “a falta de identificação com o curso escolhido, muitas vezes, pode 

trazer a desistência”. 

Sobre a questão do desemprego um dos estudantes presentes referiu- se ao problema 

como gerador de retenção: “Tem gente que muitas das vezes, por medo de como 

possa vir no mercado de trabalho, fica adiando a conclusão do curso, tipo faz poucas 

disciplinas e etc..” 

Na conclusão das rodas de conversas os estudantes presentes apresentaram 

sugestões para solucionamento das dificuldades  apontadas tanto através de 

estratégias e abordagens pessoais, como por medidas e intervenções da gestão 

superior da Unilab junto aos poderes municipais locais. Como abordagens pessoais, 

sugeriram estratégias de auto- avaliação com os estudantes, rodas de conversas 

mensais, orientação profissional e a conscientização dos discentes a respeito do 

“valor que cada um tem para o governo”. Referente as articulações da universidade 

com os poderes municipais foram apresentadas sugestões de aprimoramento da 

segurança na universidade e a celebração de parceria com as prefeituras dos 

municípios sede para divulgação da Unilab, a exemplo do que vem sendo feito 

através do projeto “Vem pra UNILAB”. 

Sobre o “significado de estudar na Unilab” um estudante internacional disse ser 

especial, uma oportunidade. Nas suas palavras, “Estudar em Unilab, para nós que 

viemos da outra parte do oceano é especial, é uma vantagem, um benefício e uma 
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oportunidade, pois ser estudante aqui é desfrutar de um conhecimento crítico, social 

e acadêmico que no meu país é um problema gravíssimo, devido à falta de boas 

escolas e à qualidade de ensino”. 

Desse primeiro momento de avaliação do PAES pelos estudantes atendidos 

apreendemos que os obstáculos à permanência são abrangentes e que a auto-

percepção dos beneficiários acerca de tais obstáculos não distingue a sua natureza, 

ou seja, observamos uma dificuldade de compreensão acerca da origem dos 

diferentes entraves, sem uma consequente análise que permita a separação entre os 

diferentes obstáculos, resultando, muitas vezes, na reivindicação, por parte da 

comunidade estudantil, de ações sobre problemas que estão fora da possibilidade de 

intervenção da Unilab. Não obstante, há de se pontuar como favoráveis as sugestões 

apresentadas para solucionamento das dificuldades, posto que grande parte delas já 

são abordadas pela Unilab/Propae sob a forma de programas e projetos em curso 

na Propae: as abordagens pessoais são oferecidas através do plantão psicológico, 

do atendimento e das entrevistas sociais, das visitas domiciliares, rodas de 

conversas; a orientação profissional e as estratégias de auto-avaliação, através do 

Projeto Trilhas e das rodas de conversas, bem como de outras ações realizadas no 

âmbito do Observatório da Vida Estudantil. O processo avaliativo também se 

mostrou positivo porque propiciou à Unilab/Propae uma percepção das impressões 

dos beneficiários do PAES sobre o Programa, permitindo a percepção da 

necessidade de aprimoramento das estratégias de divulgação dos programas, 

projetos e serviços entre os estudantes e demais membros da comunidade 

universitária. Por fim, é importante acrescentar que a avaliação dos estudantes 

acerca do PAES deve ser complementada com: i) os índices obtidos através dos 

instrumentais de avaliação do PNAES; ii) com o questionário de satisfação a ser 

disponibilizado para os estudantes; iii) com os resultados obtidos na avaliação em 
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períodos/anos subsequentes, a fim de podermos analisar a execução da política numa 

perspectiva histórica. 

●Avaliação do Desempenho Acadêmico dos Estudantes 

Neste tópico, foram realizadas modificações conforme sugestões da auditoria da 

CGU e para melhor focar os objetivos do Decreto de lei 7.234 do PNAES, i.e. redução 

das taxas de retenção e evasão. Assim, para um determinado período e curso de 

graduação presencial, foi calculado para estudantes atendidos e não-atendidos os 

seguintes indicadores: 

○Taxa de Retenção 

    Taxa de Evasão 

    Taxa de Egressos 

Essas taxas estão sendo calculadas em relação à Janeiro de 2018 para todos os 

cursos da Unilab. Até o momento, a Propae realizou o cálculo para o curso de 

graduação presencial Administração Pública. 

Metas 

    Abrangência 

Este tópico também foi reformulado. 

A partir de 2018 foram implementados indicadores para caracterizar o público alvo 

e verificar a abrangência do Programa de Assistência ao Estudante (PAES). 

Em relação ao público alvo, no relatório de 2018 verificou-se que 85% dos 

estudantes da Unilab possuíam perfil socioeconômico para atendimento e que 78% 

eram egressos de escola pública.  

Em 2019, verificamos que houve um aumento no percentual do nosso público alvo e 

dos estudantes egressos de escola pública. Segundo dados de janeiro de 2019, os 

estudantes que possuíam perfil socioeconômico correspondiam a 88,5% dos 
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discentes da Universidade e o percentual de egressos de escola pública subiu para 

84%. 

Como houve incertezas em relação ao orçamento de 2019, e o valor orçamentário 

não acompanhou o aumento percentual do nosso público alvo e do número de 

estudantes da Unilab, que ocorreu por conta da criação de novos cursos e do próprio 

crescimento da Universidade, a abrangência do Programa, que em janeiro de 2018 

era de 66,5%, diminuiu para 53,8% dos discentes com perfil socioeconômico para 

atendimento pelo Programa de Assistência ao Estudante - PAES estudantes (cálculo 

feito com base em dados de janeiro de 2019). 

A meta era para 2019 era manter aproximadamente a mesma proporção de 

atendimento verificada em 2018, de 66,5% de abrangência e R$ 461,31 (quatrocentos 

e sessenta e um reais e trinta e um centavos) de valor médio recebido por estudantes.  

Porém, com as mudanças nas variáveis descritas acima, não foi possível atingir a 

meta relacionada à abrangência, pois nossa capacidade de atendimento só 

possibilitou o atendimento de 53,8% dos estudantes com perfil.  

Já em relação à meta relacionada ao valor médio recebido por estudante, houve uma 

diminuição para R$ 458,09 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e nove centavos), 

mas foi possível mantê-lo próximo ao valor de 2018. 

A Gestão da Superior da Unilab planeja para os anos subsequentes o mesmo nível 

de investimento no PAES, mantendo, assim, aproximadamente a mesma proporção 

de estudantes atendidos (53,8%) e valor médio de auxílios por estudante (R$ 458,09). 

Entretanto, devido à implementação de medidas de controle de entrada e 

permanência no PAES pela Propae, a cobertura do programa, que em 2015 era de 

entorno de 80%, está diminuindo de forma gradual. Assim, Com o objetivo de 

alcançar o orçamento destinado pelo MEC para o PNAES a Propae: 
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realiza estudos anuais sobre a projeção de gastos na área, com base na previsão de 

ingresso de novos estudantes (brasileiros e internacionais) e no calendário de 

renovações de auxílios previsto para o ano, sendo o número de vagas a ser 

disponibilizado através dos editais, definido a partir desses estudos; 

    utiliza protocolos para adequação das ações da assistência estudantil na Unilab 

ao Artigo 17 da Resolução 001-B/2015 do PAES (prevê o tempo máximo de 

permanência do estudante no Programa em acordo com a duração mínima de 

integralização curricular estabelecida na Resolução do CONSUNI que cria o Curso). 

Através do monitoramento e acompanhamento dos estudantes beneficiários, via 

SIGAA dá cumprimento à Resolução supra visando a redução da retenção dos 

beneficiários do PAES. 

    Avaliação do PAES pelos Estudantes 

Como estratégia de avaliação qualitativa do PAES realizaremos anualmente até 

quatro rodas de conversas sobre temas definidos de acordo com as demandas 

apresentadas pelos estudantes e/ou identificadas pela equipe técnica da Propae. 

Para avaliação quantitativa aplicaremos anualmente um questionário com questões 

abertas e fechadas, para identificar a percepção e satisfação dos estudantes 

atendidos pelo Programa. 

A aplicação desse instrumental, será feita por amostragem, realizada na ocasião dos 

pedidos de renovações dos auxílios, conforme calendário anual de renovações do 

PAES. Será aplicado no período de execução do cronograma que tenha o maior 

número de estudantes solicitando renovações. 

    Avaliação do Desempenho Acadêmico dos Estudantes Beneficiários 

A avaliação do desempenho acadêmico dos estudantes atendidos ou beneficiários foi 

reformulada depois da auditoria da CGU. Agora, essa avaliação vai ser medida por 
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meio da comparação das taxas de evasão, retenção e egressos entre estudantes 

atendidos ou não pelo o PAES. 

Para um determinado curso de graduação, espera-se que: 

    A taxa de evasão ou retenção de estudantes atendidos pelo PAES seja igual ou 

menor que a taxa de evasão ou retenção daqueles não atendidos; 

    A taxa de egressos de estudantes atendidos pelo PAES seja igual ou maior que a 

taxa de evasão ou retenção daqueles não atendidos. 

Até o momento, a Propae realizou a comparação para o curso de graduação 

presencial Administração Pública. Como esperado, usando o teste de hipóteses para 

proporção para duas populações normais, ao nível de significância de 5%, a taxa de 

evasão e a taxa de egressos dos estudantes atendidos foi menor e maior em relação 

aos estudantes que não foram atendidos pelo PAES, respectivamente. Entretanto, a 

taxa de retenção foi maior para os estudantes atendidos pelo PAES, mas que pode 

ser parcialmente explicado pela alta taxa de evasão observada dos próprios 

estudantes que não foram atendidos pelo PAES. 

 

V -  Quais as ações desenvolvidas por esta Pró-Reitoria no sentido de prevenir as situações 

de retenção e evasão decorrentes da insuficiência de condições financeiras? 

  

 A pró-reitoria apresentou as seguintes informações: 

A Propae tem sob sua gestão o Programa de Assistência ao Estudantes (PAES) que 

objetiva a viabilização do direito à permanência no ensino superior daqueles 

estudantes em condição de vulnerabilidade socioeconômica, conforme decreto 

federal 7.234, que dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil 

(PNAES). O Programa tem como público-alvo estudantes dos cursos de graduação 

presencial, atendendo prioritariamente aqueles com renda familiar per capita de até 
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um salário mínimo e meio e consiste no repasse financeiro de benefícios com vistas 

a complementar custos, especialmente com moradia, alimentação e transporte. 

Salienta-se que o PAES consiste num conjunto de projetos e ações que visam 

qualificar a permanência e reduzir a retenção e a evasão a exemplo do 

acompanhamento pedagógico para seus beneficiários, descrito no item 7, bem como 

a formulação de mecanismos de detecção de vulnerabilidade acadêmica descritas no 

item 13. 

 

VI - Existem mecanismos de detecção de estudantes em situação de vulnerabilidade 

acadêmica? 

 

 A pró-reitoria apresentou as seguintes informações: 

Já estamos trabalhando através da análise de diagnóstico e verificando os relatórios 

enviados pela Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI, e ao partir deste 

princípio, fundamentar ações que permeiam esta análise, em especial a articulação 

com a Pró-Reitoria de Graduação e os Cursos, no sentido de estabelecer políticas de 

desenvolvimento do ensino e aprendizagem, bem como de resoluções de cunho 

acadêmico. 

As solicitações de planilhas com dados acadêmicos, realizadas pelo NIDAE, foi 

aperfeiçoada com a contribuição da equipe educacional da COEST/PROPAE, com 

acréscimo de informações de estudantes do PBP e do histórico escolar dos discentes 

no formato de planilha, possibilitando análise do percurso acadêmico. 

 

A Pró-reitoria lista diversas medidas tomadas para o monitoramento do PNAES, 

principalmente, a inclusão de metas e indicadores, balizados em recomendações anteriores 

da CGU, e a evolução no decorrer dos anos. Ressalta-se a importância da utilização desses 
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dados obtidos para focar em medidas de enfrentamento da retenção e da evasão. Entretanto, 

esta auditoria reforça a necessidade da dinâmica de atualização e acompanhamento 

periódicos, bem como da padronização nos procedimentos utilizados para predefinição 

organizadamente de metas e indicadores. Apesar de todo esforço da unidade para 

monitoramento da vulnerabilidade dos discentes, não foi constatado procedimento eficaz 

para detecção da situação de vulnerabilidade acadêmica, consequentemente, prevenção no 

âmbito da retenção e da evasão. 

 

 CONSTATAÇÃO 03: 

Inexistência de eficaz procedimento de controle que monitore e detecte estudantes em 

situação de vulnerabilidade acadêmica, de forma a prevenir as situações de retenção e 

evasão decorrentes da insuficiência de condições financeiras. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: 

PROVIDÊNCIAS EXECUTADAS   

1- Elaboração  de  instrumental  de  detecção  de  vulnerabilidade  acadêmica  com  

vistas  a  identificar,  de  forma  antecipada,  situações  que  comprometam  o  êxito  

acadêmico  de estudantes beneficiários  das  políticas  de  assistência  estudantil.  Em  

primeiro  momento,  o  instrumental, em  formato  de  relatório  emitido  pelo  setor  

de  banco  de  dados  da  DTI,  foi  aplicado  aos  beneficiários  do  Programa  de  

Bolsa  Permanência  (PBP),  considerando  ser  uma amostra menor,  ideal  para  a  

fase  de  testes.  Até  o  momento,  esta  ação  passou  por  4  ( quatro) fases:  

i) Em  janeiro  de  2020 , reuniram-se  a  Pró-Reitora  da  Propae,  o  

Coordenador  da  Coest,  um  assistente  social  e  a  equipe  pedagógica  para  

planejar  as  diretrizes  de  elaboração de um  instrumental  que  subsidiasse  o  
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acompanhamento  acadêmico/pedagógico  de  beneficiários do  PBP,  num  primeiro  

momento,  e  do  PAES,  posteriormente.  Nessa  ocasião,  ficou  definido  que  a  

equipe  pedagógica  apresentaria  um  relatório  que delineasse os  principais  

indicadores  de  vulnerabilidade  acadêmica  e  as  ações  iniciais a serem 

implementadas para a efetivação do trabalho de acompanhamento;  

ii) Em  fevereiro  de  2020,  foi  solicitado  ao  setor  de  banco  de  dados  da  

DTI informações acadêmicas de 291 (duzentos e noventa e um) beneficiários do PBP;  

iii) De  março  a  junho  de  2020,  a  equipe  pedagógica  trabalhou  com  a  

planilha recebida da  DTI,  consulta  aos  históricos  dos  discentes  beneficiários  do  

PBP  e  às  estruturas  curriculares  dos  cursos  de  graduação  da  Unilab  para  

delinear  os aspectos que comporiam a análise do instrumental.   

iv) Em  julho  de  2020 , o  relatório  foi  apresentado  aos  novos  gestores  da  

Propae,  Pró-Reitor e Coordenador da Coest, iden ficando as seguintes variáveis:  

i) Discente  

j) Campus  

k) Curso  

l) Período le vo cursado no semestre le vo 2019.2 da Unilab  

m) Número  de  componentes  curriculares  obrigatórios  previstos  na estrutura 

curricular do curso, no período le vo cursado  

n) Número de  componentes  curriculares  matriculados,  no  período  le vo  

cursado, no semestre le vo 2019.2 da Unilab  

o) Número de aprovações no semestre le vo 2019.2 da Unilab  

p) Número de  componentes  curriculares  matriculados,  no  período  le vo  

cursado, no semestre le vo 2020,1 da Unilab  

A  partir  das  variáveis d,  e,  f,  g  foi  possível  analisar  possíveis  casos  de  

vulnerabilidade acadêmica de  beneficiários,  considerando  aspectos  como:  número  
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de  semestre  cursado,  identificação  de  discente  sem  matrícula  em  componentes  

curriculares,  percentual  de componentes matriculados por período letivo e se há 

reprovações, por exemplo.  

PROVIDÊNCIAS EM ANDAMENTO/PLANEJADAS  

1- A  PROPAE,  em  reunião  com  a  Seção  de  Administração  de  Banco  de  

Dados  da  DTI  realizada no  dia  10 /07/2020, iniciou  as  tratativas  para  

providências  quanto  a  automatização  da  emissão  do  relatório  de  detecção  de  

vulnerabilidade  acadêmica.  Na  ocasião,  ficou acordado a  elaboração  de  um  

documento  descritivo  do  relatório,  a  fim  de  que  possa  ser  avaliada a  viabilidade  

de  emissão  automática  com  cruzamento  de  informações  e  cálculos  dos 

percentuais das variáveis utilizadas no instrumental.    

2- Aplicação  do  instrumental  de  detecção  de  vulnerabilidade  acadêmica  aos  

estudantes beneficiários do PAES: Os teste serão iniciados com pelo menos um curso. 

 

A pró-reitoria demonstra que se encontra implementando medidas para acompanhar a 

situação, mesmo estando pendente o sistema automatizado para auxiliar. Contudo, não foi 

demostrado quais medidas serão tomadas para combater a vulnerabilidade acadêmica, de 

forma a prevenir as situações de retenção e evasão decorrentes da insuficiência de condições 

financeiras. 

 

RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: 

Recomendamos que seja implementada a automatização da emissão de relatórios para apoiar 

na detecção da vulnerabilidade, destacamos a necessidade da participação dos discentes no 

processo de levantamento e atualização das causas e consequências dessas situações. 

Recomendamos, também, que sejam tomadas medidas eficazes no combate à vulnerabilidade 
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acadêmica, de forma a prevenir as situações de retenção e evasão decorrentes da insuficiência 

de condições financeiras. 

 

VII - Existem normativos vigentes acerca do fluxo interno de processos no âmbito da 

PROPAE? 

 

 A pró-reitoria apresentou as seguintes informações: 

Conforme a Recomendação de No 07 contidas no Relatório de Auditoria nº 

06/2017/AUDIN/UNILAB , segue em anexo a este documento (Anexo de No 03), o 

Regimento Interno da PROPAE (já aprovado pelo Conselho Superior da Unilab e 

publicado na página eletrônica da PROPAE), os Manuais de Rotinas do Serviço 

(atualmente Divisao) de Alimentação e Nutrição (SAN), Serviço de Atenção 

Psicossocial (SATEPSI), Núcleo de Atenção à Saúde do Estudante (NUASE) para 

conhecimento.  

Os manuais dos processos de trabalho da Coordenação de Políticas Estudantis  estão 

disponíveis na página da PROPAE/UNILAB e podem ser acessados através do link 

http://www.unilab.edu.br/manuais-propae/.   

Os fluxogramas referentes aos programas e serviços oferecidos à comunidade 

estudantil, bem como os regimentos internos dos setores administrativos da COEST 

se encontram nas suas respectivas páginas eletrônicas. Informamos ainda que já foi 

realizado o mapeamento de processos realizados na unidade, elaborados em formato 

de fluxogramas que deverão compor um manual de fluxos que se encontra em fase de 

elaboração. 

- Conforme, descrito pela unidade, houve significativa evolução na criação de 

manuais. Desta forma, reforça-se a necessidade de continuidade na elaboração dos 
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normativos, pois o fluxo ajudará a comunidade acadêmica a ter conhecimento do 

funcionamento das ações da pró-reitoria, bem como monitorar suas atividades. 

 

 CONSTATAÇÃO 04: 

 Inexistência  de  manual  que  defina  o  fluxo  dos  processos no âmbito da PROPAE. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: 

PROVIDÊNCIAS EXECUTADAS   

Manual de fluxos e protocolos COEST  

Manual de rotinas COASE 

A unidade apresenta dois manuais criados com os fluxos e diversas informações sobre os 

setores, porém não contemplam a totalidade de processos desenvolvidos pela PROPAE. No 

decorrer do relatório são citados diversos casos de normatização pendente. Em consulta ao 

site http://www.unilab.edu.br/propae/ não foram encontrados os manuais informados. 

 

RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA:  

Recomendamos que todos os fluxos sejam elaborados e disponibilizados à comunidade 

acadêmica. 

 

VIII - A Pró-Reitoria utiliza sistemas informatizados para controle dos auxílios? Foram 

implementadas todas as funcionalidades do Sistema SAE? 

 

A pró-reitoria apresentou as seguintes informações: 
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Encontra-se em andamento através de reuniões sistemáticas, solicitações de 

aperfeiçoamento do Sistema de Assistência Estudantil (SAE/SIGAA) juntamente com 

a equipe de Tecnologia da Informação (DTI) da Unilab para que possam ser 

aperfeiçoadas as funções já existentes de análise socioeconômica, gerados 

relatórios/dados acerca da situação de vulnerabilidade acadêmica dos estudantes 

atendimentos pelo PAES, considerando as modalidades de auxílios que recebem, 

renda, cursos, nacionalidade e outras variáveis e indicadores pertinentes.  

Quanto a automatização da emissão de folhas de pagamento, estão sendo realizados 

testes, por auxílios, para identificação de problemas. A identificação é feita pela 

equipe de TI e repassada à equipe PROPAE para análise e proposição de soluções. 

 

Conforme demonstrado, o sistema ainda se encontra em fase de teste. Destaca-se que a 

conclusão do sistema é necessária para auxiliar a pró-reitoria no exercício de suas atividades 

com mais segurança e agilidade.  

Vale ressaltar que recomendações, com a mesma vertente, foram expedidas pela CGU no 

Relatório 2016033445 e pela auditoria interna no Relatório 06/2017, porém a pendência 

continua.  

 

 CONSTATAÇÃO 05: 

Necessidade de que a Pró-Reitoria de Políticas Afirmativa e Estudantis, em parceria 

com a Diretoria de Tecnologia da Informação, desenvolvam um Sistema Integrado 

de Gestão de Bolsas no âmbito da UNILAB, providenciando a implantação de 

funcionalidades ainda não atendidas pelo sistema SAE, de modo que o sistema possa 

servir adequadamente como repositório de dados, possibilitando o registro e 

armazenamento das análises e encaminhamentos resultantes do acompanhamento do 
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desempenho dos alunos, e disponibilizando, também, informações gerenciais para 

subsidiar os dirigentes da UNILAB na gestão dos programas de assistência 

estudantil. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: 

Providências executadas: 

SISTEMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL  

Demandas encaminhadas via 3S  Status  

● Alterar a  funcionalidade  de  cadastro  das 

faixas dos auxílios automá cas  

3S  Nº 13.243 (ATENDIDO)  

IMPLEMENTADO  

● Gerar o relatório do resultado final.   
3S N° 13200 (ATENDIDO)  

IMPLEMENTADO  

● Alterar  o   cadastramento   

 do   calendário  3S N° 13164 (ATENDIDO)   

IMPLEMENTADO  

● Incluir a  opção  “TODOS”  para  

homologação dos auxílios  

3S  Nº 13.244 (ATENDIDO)  

IMPLEMENTADO  

● Gerar relatório   único   dos   estudantes 

  com “status em análise” do período.  

3S N° 13166 (ATENDIDO)  

IMPLEMENTADO  

mailto:auditoria@unilab.edu.br


 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

Universidade Da Integração Internacional da Lusofonia 

Afro-Brasileira – UNILAB 
Avenida da Abolição, 3 – Redenção/CE - CEP 62.790-000 

 

 

 

40 

 

Auditoria Interna – UNILAB 

Campus da Liberdade 
E-mail: auditoria@unilab.edu.br 

 

● 

Relatório dos índices redutores disponível 

pelo tempo do calendário vigente.  

IMPLEMENTADO  

● 

Não  repe ção  das  marcações  do check  

list,  gerado  pelo  próprio sistema.  

3S N° 13202 (ATENDIDO)  

  IMPLEMENTADO  

● 

Enviar  lista  de  documentos  para constar  

na  anexação  on-line, conforme decreto.  

  

13561 (ATENDIDO)  

IMPLEMENTADO  

● 

Alteração  no  Relatório  de  po  de bolsa  

por  status  -  emi do  em  que  o nome  do  

estudante  aparece  apenas uma  vez,  com  

as  modalidades  de auxílio  (s)  “deferido  

e  contemplado” e  seus  respec vos  valores  

de  acordo com  as faixas   de  cadastradas, 

excluindo  o  número  de  matrícula  e 

acrescentando a vigência do auxílio.  

  

3S Nº 13664 (ATENDIDO)  

IMPLEMENTADO   

  

 

Providências em Andamento/Planejadas: 

1- As  providências  para  implantação  das  funcionalidades  pendentes  e  o  

aperfeiçoamento das  funcionalidades  já  existentes  no  sistema  foram  registradas  

em  documento  próprio  e disponibilizado  à  DTI  para  o  encaminhamento  das  

demandas.  Algumas  delas  já  se  encontram em fase de testes. 
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2- A  automatização  das  folhas  de  pagamento  se  encontra  em  fase  de  testes  

e  verificação  de problemas, conforme descritos a seguir:   

a) Status  acadêmico  no  SIGAA:  o  aluno hoje   é  desvinculado  quando  em  

verificação mensal  realizada  pelo  NIDAE  através  de  relatórios  impressos  do  

SIGAA  possui  os status:  “trancado”,  “cancelado”,  “formado”,  “concluído”  e  

“cadastrado”,  ou  seja,  todos os  status diferentes de “a vo” e “formando”.   

Esse controle provavelmente já pode ser realizado pelo sistema.  

b) Reprovados por  falta:  semestralmente  o  NIDAE faz   o  controle  dos  

beneficiários  do PAES reprovados  por  falta  para  desvinculá-los  do  programa  

através  de  relatório  impresso do  SIGAA  e  comparação  com  a  planilha  que  

serve  de  registro  de  informações  dos  beneficiários.  Caso o  estudante  regularize  

a  reprovação  em  até  60 dias da desvinculação por reprovação por falta, o aluno 

é revinculado ao PAES.  

Em  reunião  da  COEST  com  a  equipe  da  DTI  no  dia  03/07/2020  não  ob 

vemos  certeza  da possibilidade de  o  sistema  realizar  esse  controle  de  modo  

automá co.  A  DTI  informou  o  seguinte:  “verificar  se  SIG  faz  isso  e  caso  não  

faça,  estudar  como  poderia  ser  feito]  Seria necessário implementar. {Fazer via 

banco de dados até implementar}”.  

c) Estudantes que  solicitam  mudança  de  auxílio   durante a  vigência:  

atualmente  a  equipe  social  atende  o  estudante  e  redige  justificativa  técnica  a  

ser  enviada  ao  NIDAE  para registro na planilha usada para controle das 

informações dos beneficiários.  

Em  reunião  da  COEST  com  a  equipe  da  DTI  no  dia  03/07/2020  decidiu-se  

“verificar  se  o sistema  permite  inclusão  ou  retirada  a  qualquer  momento”.  A  

verificação  está  em andamento.  
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d) Alunos  que  cancelam  a  matrícula  para realizarem   mudança  de  curso:  

estes  são automaticamente  excluídos  no  sistema,  mas  hoje  pelo  método  que  

utilizamos,  caso estejam  com  status  “ativo”  no  período  da  verificação  mensal  

de  status,  mantemos  o vínculo do estudante no PAES, mas no sistema ele fica 

desvinculado.  

Em reunião  da  COEST  com  a  equipe  da  DTI  no  dia  03 /07/2020, a  DTI  

informou  que  é  necessário implementar a “portabilidade de auxílio vindo de outro 

curso”.  

e) Prorrogação da  vigência  fora  do  sistema:  no contexto   atual  da  pandemia,  

a  vigência dos  auxílios  que  já  haviam  expirado  foi  prorrogada  por  decisão  

administrativa (Portaria Reitoria  243 , de  10  de  junho  de  2020) , fora  dos  

registros  do  sistema,  dado  a  impossibilidade  de  alguns  estudantes  realizarem  

os  procedimentos  de  inscrição  no sistema,  bem  como  da  equipe  em  realizar  

os  procedimentos  presenciais  necessários para a renovação.  

Em  reunião  da  COEST  com  a  equipe  da  DTI  no  dia  03/07/2020,  a  DTI  

solicitou  que  a  equipe da  COEST  verificasse  se  “o  sistema  permite  a  

prorrogação”  e  “se  o  sistema  permite  inclusão ou retirada a qualquer momento”. 

A verificação está em andamento.  

f) Tempo  de  Permanência  expirado,  mas  ainda  há vigência   do  auxílio  em  

virtude  de decisão administrativa emitida através de pareceres técnicos, sociais ou 

pedagógicos.  

Em  reunião  da  COEST  com  a  equipe  da  DTI  no  dia  03/07/2020,  a  DTI  

solicitou  “verificar  se poderia ser feito isso via sistema e inserir essa regra de 

negócio”.  

g) Pagamentos  por  CPF:  atualmente  no  contexto  da  Unilab,  alguns  

estudantes  recebem o  auxílio  via  CPF  por  ordem  bancária.  Essa  situação  varia  
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de  acordo  com  o  período que  vivenciamos,  principalmente  em  relação  aos  

estudantes  internacionais,  que  ao realizarem  a  matrícula  na  Unilab  ainda  

necessitam  obedecer  a  alguns  procedimentos para  a  emissão  de  CPF  e  abertura  

de  contas  bancárias,  com  o  suporte  da  Proinst.  Esse processo  leva  tempo  e  

as  primeiras  parcelas  dos  auxílios  são  pagas  a  esses  alunos através de CPF. 

O sistema não prevê isso.   

h) Os  estudantes  beneficiários  do  auxílio  transporte  recebem  pagamento  

proporcional aos  dias  de  atividades  em  períodos  de  férias  ou  recesso.  Há  

outros  casos  em  que  se  a vigência  iniciar  ou  terminar  em  dia  diferente  do  

primeiro  dia  do  mês,  o  aluno  deverá receber pagamento proporcional.  

Esse  ponto  –  possibilidade  pagamento  proporcional  pelo  sistema  -  está  sendo  

tratado  com  a atual equipe da DTI responsável pela implementação do sistema.  

i) Há  casos  em  que  o  estudante  é desvinculado   do  PAES  por  algum  

problema administrativo.  Quando  o  discente  resolve  a  situação  e  retorna  ao  

Programa,  o  NIDAE faz  pagamentos  retroativos  aos  meses  em  que  o  aluno  

ficou  desvinculado injustamente.  

Quanto  a  pagamentos  retroativos,  a  questão  está  sendo  tratado  com  a  atual  

equipe  da  DTI responsável pela implementação do sistema.  

Considerando  as  especificidades  expostas  acima,  o  sistema  de  automatização  

das  folhas  de pagamento,  que  já  foi  objeto  de  testes  viabilizados  por  equipes  

anteriores,  não  demonstrou confiabilidade  até  o  presente  momento.  Nesse  

sentido,  a  resolução  das  questões  elencadas são  imprescindíveis  para  evitar  a  

ocorrência  de  pagamentos  indevidos,  assim  como  o  não pagamento de estudantes 

regulares no PAES. 
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Diante do exposto pela PROPAE, é notório a deficiência causada aos controles internos e à 

eficiência administrativa pela ausência de um sistema informatizado.  

 

RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: 

Recomendamos, com urgência, em ratificação  ao  Relatório 2016033445/CGU e ao 

Relatório 06/2017 AUDIN/UNILAB,  a  implantação  de  todas  as  funcionalidades  do 

sistema SAE, de modo que o sistema possa servir adequadamente como repositório de dados, 

possibilitando  o  registro  e  armazenamento  das  análises  e  encaminhamentos  resultantes  

do acompanhamento  do  desempenho  dos  alunos,  e  disponibilizando,  também,  

informações gerenciais  para  subsidiar  os  dirigentes  da  Unilab  na  gestão  dos  programas  

de  assistência estudantil, evitando assim desperdício de recursos humanos e erros  cometidos 

por falta de informatização. 

 

IX -  Verificou-se em análises posteriores realizadas por esta Auditoria Interna, a ausência 

de ações no âmbito do PNAES no que diz respeito ao “Apoio Pedagógico”, previstas no 

Decreto 7.234/2010. Quais as providências tomadas por esta Pró-Reitoria no sentido de 

implementar tais ações no âmbito desta IFES? 

  

 A pró-reitoria apresentou as seguintes informações: 

A implementação do acompanhamento pedagógico de estudantes beneficiários pelo 

PAES está sendo posta em prática, através de ações que são fundamentadas pelo 

planejamento e articulação de ações, visando diminuir os problemas ainda 

existentes dentro do âmbito dos cursos e, por consequência, da universidade. 

Neste ínterim, algumas ações foram feitas, de forma a minorar estes efeitos, nos 

quais serão elencados neste documento: 
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    1.Desde junho de 2019, foram alocados, na Coordenação de Políticas Estudantis 

(Coest), de 2 (dois) servidores da área educacional, um Pedagogo e um Técnico em 

Assuntos Educacionais, que constituirão a equipe pedagógica que deverá 

estabelecer a configuração do acompanhamento acadêmico/pedagógico de 

estudantes beneficiários do PAES (Programa de Assistência ao Estudante) e do PBP 

(Programa Bolsa Permanência). Nesse sentido, esses profissionais estão realizando 

a revisão das normativas que tratam do acompanhamento pedagógico e o 

aperfeiçoamento do acompanhamento acadêmico/pedagógico no âmbito da 

Coest/Propae; 

    2.Além do acompanhamento do PAES, está sendo implementada pela equipe 

educacional da Coest/Propae uma rotina de acompanhamento dos estudantes 

beneficiários do PBP, programa gerido orçamentariamente pelo Ministério da 

Educação. Nesse contexto, serão desenvolvidas estratégias e ações para o 

acompanhamento acadêmico/pedagógico específico de estudantes Indígenas e 

Quilombolas; 

    3.Durante o mês de novembro de 2019, o NIDAE (Núcleo de Informação e 

Documentação de Assistência ao Estudante), em parceria com o NASE (Núcleo de 

Acompanhamento Social ao Estudante) e os servidores da área educacional 

(Pedagogo e Técnico em Assuntos Educacionais), convocou reuniões com as 

coordenações de curso, no Ceará e na Bahia, tratando a questão do tempo de 

permanência dos estudantes no PAES. A perspectiva, a partir dessa ação, é reunir 

com as coordenações de curso semestralmente, antecipando situações que 

comprometem a permanência de estudantes beneficiários do PAES e do PBP; 

    4.Tratativa de planejamento com a Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) no 

que concerne às ações macro, através de abordagens mais estratégicas de 

desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão, que visem, a longo prazo, o 
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pleno desenvolvimento do estudante, tanto beneficiários do PAES e do PBP quanto 

não beneficiários, bem como, por consequência, a sua plena formação. Nesse ponto, 

cabe destacar a importância do acompanhamento pedagógico, através dos 

diagnósticos que estão sendo produzidos com base em dados disponibilizados, em 

formato de relatório, pela Diretoria de Tecnologia da Informação e tratados pela 

equipe pedagógica. 

A unidade apresenta diversas medidas que estão sendo tomadas para implementação do 

acompanhamento, porém o acompanhamento efetivo permanece deficitário. 

 

 CONSTATAÇÃO 06: 

Ausência de um efetivo acompanhamento acadêmico/pedagógico de estudantes 

beneficiados pelo PAES. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: 

PROVIDÊNCIAS EXECUTADAS   

1- Composição  de  equipe  pedagógica:  Desde  junho  de  2019  foram  

alocados,  na  Coordenação de  Políticas  Estudantis  ( Coest), 2  ( dois) servidores  

da  área  educacional,  um  Pedagogo e um Técnico em Assuntos Educacionais, que 

constituem a equipe pedagógica.  

2- Durante  o  mês  de  novembro  de  2019 , o  NIDAE  ( Núcleo de  Informação  

e  Documentação  de Assistência  ao  Estudante),  em  parceria  com  o  NASE  ( 

Núcleo de  Acompanhamento  Social  ao Estudante)  e  os  servidores  da  área  

educacional  ( Pedagogo e  Técnico  em  Assuntos  Educacionais), convocou  

reuniões  com  as  coordenações  de  curso,  no  Ceará  e  na  Bahia,  tratando a  

questão  do  tempo  de  permanência  dos  estudantes  no  PAES.  A  perspectiva,  a  
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partir dessa  ação,  é  reunir  com  as  coordenações  de  curso  semestralmente,  

antecipando  situações que comprometem a permanência de estudantes beneficiários 

do PAES e do PBP.  

3- Tratativa  de  planejamento  com  a  Pró-Reitoria  de  Graduação  

(PROGRAD) no  que  concerne  às ações  macro,  através  de  abordagens  mais  

estratégicas  de  desenvolvimento  do  ensino,  da  pesquisa e  da  extensão,  que  

visem,  a  longo  prazo,  o  pleno  desenvolvimento  do  estudante,  tanto beneficiários  

do  PAES  e  do  PBP  quanto  não  beneficiários,  bem  como,  por  consequência, a 

sua plena formação.  

4- Elaboração  de  relatório  com  aplicação  de  instrumental  de  detecção  de  

vulnerabilidade  acadêmica com  vista  a  identificar  situações  com  potencial  de  

comprometimento  do  êxito  acadêmico  de  estudantes  beneficiários  das  políticas  

de  assistência  estudantil.  Até  o momento, esta ação passou por 4 (quatro) fases:  

i) Em  janeiro  de  2020 , reuniram-se  a  Pró-Reitora  da  Propae,  o  

Coordenador  da  Coest, um assistente  social  e  a  equipe  pedagógica  para  

planejar  as  diretrizes  de  elaboração de um  instrumental  que  subsidiasse  o  

acompanhamento  acadêmico/pedagógico  de beneficiários do  PBP,  num  primeiro  

momento,  e  do  PAES,  posteriormente.  Nessa ocasião, ficou  definido que  a  equipe  

pedagógica  apresentaria  um  relatório  que delineasse  os  principais  indicadores  

de  vulnerabilidade  acadêmica  e  as  ações iniciais a serem implementadas para a 

efetivação do trabalho de acompanhamento;  

ii) Em  fevereiro  de  2020,  foi  solicitado  ao  setor  de  banco  de  dados  da  

DTI informações acadêmicas de 291 (duzentos e noventa e um) beneficiários do 

PBP;  

iii) De  março  a  junho  de  2020 , a  equipe  pedagógica  trabalhou  com  a  

planilha  recebida  da  DTI,  consulta  aos  históricos  dos  discentes  beneficiários  
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do  PBP  e  às estruturas  curriculares  dos  cursos  de  graduação  da  Unilab  para  

delinear  os aspectos que comporiam a análise do instrumental.   

iv) Em  julho  de  2020,  o  relatório  foi  apresentado  aos  novos  gestores  da  

Propae, Pró-Reitor e Coordenador da Coest, identificando as seguintes variáveis:  

a) Discente  

b) Campus  

c) Curso  

d) Período letivo cursado no semestre letivo 2019.2 da Unilab  

e) Número  de  componentes  curriculares  obrigatórios  previstos  na estrutura 

curricular do curso, no período letivo cursado.  

f) Número  de  componentes  curriculares  matriculados,  no  período  letivo 

cursado, no semestre letivo 2019.2 da Unilab  

g) Número de aprovações no semestre letivo 2019.2 da Unilab  

h) Número de  componentes  curriculares  matriculados,  no  período  letivo  

cursado, no semestre letivo 2020,1 da Unilab  

A  partir  das  variáveis d,  e,  f,  g  foi  possível  analisar  possíveis  casos  de  

vulnerabilidade acadêmica  de  beneficiários,  considerando  aspectos  como:  

número  de  semestre  cursado, identificação  de  discente  sem  matrícula  em  

componentes  curriculares,  percentual  de componentes matriculados por período 

letivo e se há reprovações, por exemplo.  

PROVIDÊNCIAS EM ANDAMENTO/PLANEJADAS  

1- A  PROPAE,  em  reunião  com  a  Seção  de  Administração  de  Banco  de  

Dados  da  DTI realizada  no  dia  10/07/2020,  iniciou  as  tratativas  para  

providências  quanto  a  automatização da  emissão  do  relatório  de  detecção  de  

vulnerabilidade  acadêmica.  Na  ocasião,  ficou acertado  a  elaboração  de  um  

documento  descritivo  do  relatório,  a  fim  de  que  possa  ser avaliada  a  
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viabilidade  de  emissão  automática  do  relatório  com  cruzamento  de  informações  

e cálculos dos percentuais das variáveis utilizadas no instrumental.   

2- Aplicação  do  instrumental  de  detecção  de  vulnerabilidade  acadêmica  a  

estudantes beneficiários  do  PAES.  Os  teste serão  iniciados  com  pelo  menos  um  

curso,  conforme relatório apresentado pela equipe pedagógica e planilha 

disponibilizada pela DTI.  

3  -  Organizar  reuniões  com  a  Prograd  e  as  coordenações  de  curso  de  

graduação  para estabelecer  os  encaminhamentos  que  subsidiem  a  elaboração  

de  normativo  para  o acompanhamento acadêmico/pedagógico de beneficiários do 

PAES e do PBP.  

3-  Elaboração  de  normativo  com  vista  a  regulamentar  o  acompanhamento  

pedagógico  na Unilab.  A  equipe  já  realizou  um  levantamento  das  normativas  

de  outras  IES  objetivando formatar  um  documento  alinhado  com  as  melhores  

práticas  de  acompanhamento pedagógico  e  neste  momento  se  encontra  em  fase  

de  construção  do  texto  da  minuta,  que deverá  ser  apresentada  aos  demais  

setores  envolvidos,  à  comunidade  estudantil,  bem  como a gestão superior desta 

Universidade para posterior aprovação na instância competente. 

Em parceria com a Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) a PROPAE evoluiu nas 

ações de acompanhamento acadêmico e pedagógico, como, por exemplo, relatórios a 

gestores para tomada de decisão, ampliação do número de servidores na área, estudo de 

vulnerabilidade econômica, entre outros. Contudo, o acompanhamento precisa ser 

normatizado e efetivado.   
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RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: 

Recomendamos a elaboração e a implementação de normativo para o acompanhamento 

acadêmico e pedagógico, principalmente, no que concerne ao controle de vulnerabilidade.  

 

X - Em relação à concessão de auxílios aos estudantes estrangeiros, há a informação de que 

ao final de 2014 foi celebrada cooperação técnica entre a UNILAB e o Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Quais ações foram 

implementadas provenientes desta cooperação técnica? 

 

A pró-reitoria apresentou as seguintes informações: 

Informamos que a PROPAE/UNILAB retomou o tema da Cooperação com o Instituto 

Anísio Teixeira (INEP) para subsídios à Análise Socioeconômica dos estudantes 

internacionais com a Pró-Reitoria de Relações Institucionais (PROINST). 

Em reunião com o pró-reitor Max César de Araújo, a pró-reitora da PROPAE 

apresentou os documentos base do primeiro Acordo de Cooperação (Extrato de 

Protocolo de Intenções publicado pelo INEP no DOU Nº 17, Seção 03, página 54, 

em 26/01/2015), válido por vinte e quatro meses, bem como o plano de trabalho 

proposto para norteamento das ações no âmbito da cooperação. 

Também foi feita uma síntese da reunião técnica realizada na sede do Instituto em 

Brasília objetivando a socialização das informações para os próximos contatos com 

o Instituto. 

A solicitação de retomada do diálogo com o INEP através da PROINST foi 

formalizada através do ME No. 79/2018/PROPAE, que esta pró-reitoria segue em 

acompanhamento para posteriores providências. 
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 CONSTATAÇÃO 07: 

Ausência de otimização de atos e procedimentos administrativos no sentido de 

viabilizar ações no âmbito da Cooperação Técnica entre a UNILAB e o Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), a fim de que 

os objetivos e metas estabelecidas sejam atingidas de maneira absoluta e em tempo 

razoável. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA:  

Em articulação  com  a  PRONIST,  a  PROPAE  apresentou  os  documentos  base  

do  primeiro Acordo  de  Cooperação  (Extrato  de  Protocolo  de  Intenções  

publicado  pelo  INEP  no  DOU  nº 17,  Seção  03,  página  54,  em  26/01/2015),  

válido  por  vinte  e  quatro  meses,  bem  como  o plano  de  trabalho  proposto  para  

norteamento  das  ações  no  âmbito  da  cooperação.  Também foi feita  uma  síntese  

da  reunião  técnica  realizada  na  sede  do  Instituto  em  Brasília objetivando a 

socialização das informações.  

No  entanto,  recentemente,  após  reavaliação  do  plano  estratégico  da  PROPAE,  

da  dinâmica do  Programa  de  Assistência  ao  Estudante  e  da  Cooperação  

Solidária  que  norteia  a  atuação da Unilab,  foi definido as seguintes estratégias:  

1  -  Será  realizada  uma  análise  mais  aprofundada,  em  conjunto  com  as  novas  

gestões  das pró-reitorias  envolvidas,  acerca  do  protocolo  de  intenções  da  

cooperação  técnica  em  tela  a fim  de  se  avaliar  o  seu  status  atual  e  as  

condições  para  que  seja  dado  prosseguimento  ao mesmo.  

2-  Em  paralelo,  a  equipe  da  PROPAE  seguirá  trabalhando  na  estratégia  de  

aperfeiçoamento da  seleção  de  estudantes  estrangeiros.  Os  diálogos  iniciais  
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foram  efetuados,  devendo  ser aprofundados conforme cronograma de trabalho a 

ser definido pelos setores envolvidos. 

 

A pró-reitoria afirma que, devido à troca de gestão e à reavaliação do plano estratégico ainda 

encontra-se analisando o protocolo de intenções da cooperação. Desta forma, nota-se que os  

processos internos não estão consolidados e nem otimizados, prejudicando, assim, o processo 

de cooperação com outras instituições, bem como o monitoramento e a avaliação. Além 

disso, o processo apresenta deficiência na transparência ativa dos produtos resultantes destes 

acordos, interferindo na prestação de contas a sociedade. 

 

RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA:  

Recomendamos que os atos e os procedimentos administrativos, acerca de acordos de 

cooperação, sejam otimizados e documentados. Além disso, que seja apresentada a prestação 

de contas, o monitoramento e a avaliação dos acordos realizados. Recomendamos, também, 

que as informações sejam disponibilizadas em sítio eletrônico e que seja implantada a 

transparência ativa nos produtos resultantes destes acordos.  

 

XI - Quando do processo seletivo e de renovação dos auxílios, existe segregação de funções 

no procedimento de análise documental com o objetivo de que o mesmo servidor não 

participe da análise de todo o processo? 

 

A pró-reitoria apresentou as seguintes informações: 

O trabalho de gestão e execução do PAES se dá em caráter dialógico e colaborativo 

no âmbito de uma Comissão (COSAPE), bem como numa perspectiva integrada de 

equipe de intervenção social, no entanto, visando a uma melhor organização dos 

protocolos internos na Coest/Propae/Unilab, a cada processo seletivo é realizada a 
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distribuição de responsabilidades entre o pessoal técnico (COSAPE) e as equipes 

auxiliares (terceirizadas e assistentes administrativos do NIDAE), tendo em vista que 

o acompanhamento de permanência do estudante na graduação tem início no 

processo seletivo, conforme detalhamento abaixo:   

 

 

PROTOCOLO DE PROCEDIMENTOS DO PROCESSO DE SELEÇÃO, 

ACOMPANHAMENTO E PERMANÊNCIA DO PAES 

ETAPAS  RESPONSÁVEIS 
 

1. Elaboração do cronograma de seleção Emanuel Bruno/NASE 

2. Postagem do cronograma na área do estudante (site da Unilab) e 

Solicitação de publicação de notícia à ASSECOM 

Emanuel Bruno/NASE 

3. Cadastramento do calendário do processo seletivo de acordo com 

o cronograma no SAE 

Thacyana e/ou Yanne Machado/NASE 

4. Verificação da existência de pendências de ordem administrativa 

(comprovações do Auxílio Moradia e/ou instalação ou pagamento de 

GRU´s emitidas) dos beneficiários do PAES 

Funcionárias terceirizadas/Francis Rios/Joab 

Venâncio/Talita Araújo 

5. Realização da Reunião de Condicionalidades do Programa Thacyana Karla/Aline Crispim/Emanuel 

Bruno/Yanne Machado/NASE 

6. Liberação na data de inscrição do Questionário Socioeconômico 

(aba “Gerenciar Cadastro único” do SAE) para o acesso e inscrição 

online dos estudantes no dia anterior à abertura da inscrição  

COSAPE/NASE 

7. Emissão no SAE de relatório de inscritos para construção da 

planilha de análise socioeconômica (excel) 

Thacyana Karla/NASE 

8. Análise Socioeconômica: 

8.1. Verificar existência de reprovação por falta tanto no sistema 

como na conferência via NIDAE. Procedendo, indeferir a solicitação 

no SAE e na planilha; 

8.2. Buscar o nome do candidato na aba “buscar bolsa auxílio por 

aluno” do SAE/SIGAA; 

Thacyana Karla/Aline Crispim/Emanuel 

Bruno/Yanne Machado/Socorro 
Maciel/NASE/COEST 

   

(ATRIBUIÇÃO PRIVADA DOS 

ASSISTENTES SOCIAIS) 
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8.3. Verificar e conferir se os estudantes anexaram documentação de 

acordo com as exigências do Edital do PAES;   

8.4 Conferir documentação anexada pelo discente, conforme previsto 

em Edital; 

8.5 Na hipótese da ausência de documentação, notificar o discente 

(via SAE/SIGAA - marcar status PENDENTE) para complementar os 

documentos nos dias previstos no cronograma; 

8.4. Analisar as informações prestadas pelo estudante no Cadastro 

Único, no Questionário Socioeconômico e na documentação anexada 

e, conforme a análise socioeconômica e familiar realizada e ainda a 

disponibilidade orçamentária; 

8.4.1 Se inserção: atualizar no SAE e na planilha excel como status 

“pendente” os processos analisados que estão dentro do perfil 

estabelecido pela Comissão para deferimento e indeferir os demais. 

Após a análise de todos os processos, a COSAPE definirá quais 

candidatos com status “pendente” serão selecionados. A partir disso, 

deferi-los no sistema e indeferir os demais candidatos com status 

“pendente” que não foram selecionados. Atualizar também os 

pareceres na planilha excel; 

8.4.2 Se renovação, caso o estudante continue dentro do perfil para 

recebimento deferir a solicitação, nos demais casos, indeferir os 

processos. Alimentar as informações na planilha excel. 

8.4.3 Ainda na renovação, verificar com o NIDAE vigência do tempo 

de permanência no PAES, na hipótese de expiração, indeferir; 

8.5. Alterar as faixas de valores dos auxílios no SAE/SIGAA nos casos 

em que for deferida alguma das seguintes modalidades de auxílio: 

Moradia, Instalação ou Transporte. 

9. Realização de visita domiciliar ou de entrevista social com os 

estudantes candidatos ao PAES, quando a COSAPE julgar necessário 

Thacyana Karla/Aline Crispim/Emanuel 

Bruno/Yanne Machado/Socorro 

Maciel/NASE/COEST/NASE 

10. Conferir, no SAE/SIGAA via aba “Relatórios Tipos de Bolsas por 

Status”, a existência de solicitações com status EM ANÁLISE para 

possíves reparos no processo. 

Thacyana Karla/Aline Crispim/Emanuel 

Bruno/Yanne Machado/ 

11. Emissão no SAE/SIGAA via aba “Relatórios Tipos de Bolsas por 

Status” de discentes com resultados DEFERIDOS. 

Thacyana karla/Yanne Machado/NASE 
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12. Postagem do resultado PRELIMINAR na área do estudante (site 

da Unilab) e solicitação de divulgação de notícia à ASSECOM. 

Thacyana karla/Yanne Machado/NASE 

13. Recebimento dos recursos Funcionárias Terceirizadas 

14. Julgamento dos recursos 

16.1 Há distribuição de recursos entre os profissionais, de modo a 

evitar que o julgador do recurso seja o mesmo que analisou o pedido 

inicial. 

Thacyana Karla/Aline Crispim/Emanuel 

Bruno/Yanne Machado/NASE 

15. Atualização de dados (pós recurso) no SAE/SIGAA e na planilha 

de análise para publicação do resultado FINAL 

Thacyana karla/Yanne Machado/NASE 

16. Postagem do resultado FINAL na área do estudante (site da 

Unilab) e solicitação de divulgação de notícia à ASSECOM 

Thacyana karla/Yanne Machado/NASE 

17. Recebimento dos Termos de Compromisso e dados bancários dos 

estudantes selecionados 

Funcionárias Terceirizadas 

18. Entrega dos Termos de Compromisso e dados bancários para o 

NIDAE 

Funcionárias Terceirizadas//Francis 

Rios/Joab Venâncio/Talita Araújo/NIDAE 

19. Homologação dos auxílios, conforme o resultado final do 

processo seletivo, para autorização do pagamento  

Thacyana Karla/Aline Crispim/Emanuel 

Bruno/Yanne Machado/NASE 

20. Cadastramento dos auxílios deferidos nas planilhas de 

beneficiários do PAES para emissão das folhas de pagamento 

Francis Rios/Joab Venâncio/Talita 

Araújo/NIDAE 

23. Elaboração da Ficha de Identificação do Beneficiário do PAES Funcionárias Terceirizadas/Francis Rios/Joab 

Venâncio/Talita Araújo/NIDAE 

24. Arquivamento dos Termos de Compromisso dos beneficiários 

junto à sua Ficha de Identificação 

Funcionárias Terceirizadas/Francis Rios/Joab 

Venâncio/Talita Araújo/NIDAE 

26. Envio de memorando circular aos estudantes beneficiários do 

Auxílio Moradia e Instalação convocando-os para entrega das 

comprovações do Auxílio Moradia (trimestralmente) e Instalação 

(após 60 dias do recebimento do recurso financeiro) 

Francis Rios/NIDAE 

27. Recebimento das comprovações do Auxílio Moradia e Instalação 

e arquivamento junto à Ficha de Identificação, Termo(s) de 

Compromisso e dados bancários 

Funcionárias Terceirizadas/Francis Rios/Joab 

Venâncio/Talita Araújo/NIDAE 

28. Consulta no SIGAA do status dos estudantes beneficiários do 

PAES (ativo, trancado ou cancelado) visando à elaboração das folhas 

de pagamento 

Francis Rios/Joab Venâncio/Talita 

Araújo/NIDAE 
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29. Consulta trimestral e semestral (conforme a modalidade letiva do 

curso) dos estudantes reprovados por falta para desvinculação do 

Programa 

Francis Rios/Joab Venâncio/Talita 

Araújo/NIDAE 

30. Realização de visita domiciliar multidisciplinar, por amostragem, 

para acompanhamento dos estudantes beneficiários do Programa 

Thacyana Karla/Aline Crispim/Emanuel 

Bruno/Yanne Machado/Socorro 

Maciel/NASE/COEST/NASE/SATEPSI/NUASE 

 

De acordo com o cronograma, observa-se que a mesma pessoa participa de várias fases 

críticas do processo. Desta forma, o princípio da segregação de função é comprometido. 

 

 CONSTATAÇÃO 08: 

 Ausência de segregação de funções durante o processo seletivo e de renovação de 

auxílios, considerando que servidores da PROPAE atua em diversas fases do 

processo de concessão. 

A  PROPAE  já  utiliza  um  protocolo  interno  de  seleção,  estabelecendo  as  funções  

a  serem executadas  pela  equipe  em  suas  diversas  fases  e  procedimentos.  

Ressalta-se  que  o  protocolo de  seleção  do  PAES  é  executado  a  cada  período  

em  regime  de  escala  e  revezamento  entre  os profissionais  a  fim  de  referenciar  

as  etapas  e  evitar  sobreposição  de  funções.  Na  hipótese  de redução  no  quadro  

de  servidores  responsáveis  pela  execução  da  seleção,  haverá redimensionamento  

do  protocolo.  Acrescenta-se  ainda  que  a  Comissão  de  Seleção  e  de 

Acompanhamento  de  Permanência  Estudantil  organizou  protocolo  básico  para  

interposição de recursos  no  formato  manual ( conforme Auditoria  nº  06/2017)  até  

que  a  Diretoria  de Tecnologia da  Informação  elabore  de  modo  permanente  a  

funcionalidade  virtual  de  interposição da etapa de recursos.  
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O protocolo  geral  de  seleção  e  acompanhamento,  adaptável  a  cada  seleção,  

também  passou  a integrar  o  manual  de  fluxos  e  protocolos  da  COEST,  

documento  que  orienta  os  procedimentos administra vos internos.   

 

Verifica-se que a unidade auditada está aplicando as recomendações anteriores da auditoria 

interna ao implementar o manual de fluxos e protocolos da COEST.  No entanto, o princípio 

da Segregação de Funções é uma regra de controle interno, de suma importância, utilizado 

para evitar falhas ou fraudes no decorrer de processos, assim deve ser sempre respeitado.  

 

RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: 

Recomendamos implementar a segregação de funções no processo de análise documental e 

nas demais etapas, principalmente, nos pontos críticos. Assim, evitando que o servidor que 

deferiu o benefício no ingresso seja o mesmo que fará a análise do recurso eventualmente 

interposto ou a renovação. Acrescentar limitações no sistema informatizado respeitando a 

segregação de funções. 

 

XII -  Verificou-se em análises posteriores realizadas por esta Auditoria Interna, a ausência 

de ações no âmbito do PNAES no que diz respeito à “Inclusão Digital”, previstas no Decreto 

7.234/2010. Quais as providências tomadas por esta Pró-Reitoria no sentido de implementar 

tais ações no âmbito desta IFES? 

 

A pró-reitoria apresentou as seguintes informações: 

 

Plano de Ações de Inclusão Digital Campi Ceará e Bahia 

AÇÕES PERÍODO DETALHAMENTO PARCERIAS 
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1. Viabilizar curso de 

informática–Pacote 

Office 

1ª turma: Abril e 

Maio/2016 

2ª turma: Setembro e 

Outubro/2016 

O curso de informática do 

Pacote Office possui como 

público-alvo os estudantes 

regularmente matriculados na 

Unilab. Serão ofertadas duas 

turmas, uma em cada semestre 

de 2016. Serão 16 encontros 

divididos no período de dois 

meses que ocorrerão no 

laboratório de informática da 

universidade. O curso será 

dividido em três módulos: 

Word, PowerPoint e Excel. No 

primeiro módulo, serão 

ensinados conceitos e 

operações básicas 

relacionadas ao Word. No 

segundo módulo, serão 

abordados conceitos 

relacionados ao uso do 

PowerPoint, como formatação 

e criação de slides e 

apresentações na ferramenta. 

No terceiro módulo, serão 

fornecidas orientações a 

respeito do Excel, como a 

criação e o acompanhamento 

de planilhas, gráficos e 

fórmulas. 

DTI e PROEX 
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2. Promover Curso de 

Metodologia Científica 

voltado à Formatação 

Digital de Trabalhos 

Acadêmicos 

1ª turma: Março/2016 

2ª turma: Agosto/2016 

O Curso de Metodologia 

Científica voltado à 

Formatação Digital de 

Trabalhos Acadêmicos 

objetiva a capacitação dos 

estudantes regularmente 

matriculados na Unilab à 

normatização e formatação de 

artigos, resenhas, trabalhos de 

conclusão de curso, dentre 

outras atividades inerentes à 

carreira acadêmica. Será 

realizado em duas turmas, 

contando com quatro 

encontros em cada uma. 

DTI e Institutos de 

Graduação 

3. Realizar oficina de 

Instrumentais Digitais 

Acadêmicos (currículos 

e plataformas 

eletrônicas) 

Junho/2016 A oficina de instrumentais 

digitais acadêmicos visa 

promover aos estudantes 

regularmente matriculados da 

Unilab uma capacitação para 

a realização de currículos e 

utilização de plataformas 

acadêmicas eletrônicas, como 

uma orientação à elaboração 

do currículo lattes. A ação está 

incluída nas atividades do 

TRILHAS–Serviço de 

Orientação e Desenvolvimento 

Profissional. 

DTI e TRILHAS 
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4.Formar espaço de 

monitoria permanente 

de acessibilidade 

digital 

2016 A criação de um espaço físico 

de monitoria permanente de 

acessibilidade digital objetiva 

acompanhar os alunos no 

desenvolvimento de seus 

conhecimentos adquiridos 

sobre os instrumentais de 

tecnologia da informação. 

DTI, PROGRAD e 

Institutos de 

Graduação com 

seleção de monitores. 

5.Obteraquisição de 

softwares de 

acessibilidade 

2016 Aquisição e atualização 

permanente de softwares de 

acessibilidade digital, com 

incentivo ao desenvolvimento 

de novas tecnologias, 

incluindo os instrumentais de 

acessibilidade para pessoas 

com deficiência (visual, 

auditiva, motora). 

DTI e PROAD 

6.Ofertar espaço de 

estudo com acesso a 

equipamentos digitais 

2016 O espaço de estudo com 

equipamentos digitais é 

direcionado à democratização 

do acesso aos estudantes 

regularmente matriculados na 

Unilab e possui caráter 

permanente. 

PROPLAN 

7.Formar tutores na 

área da inclusão sócio 

digital 

2016 Promovera formação 

permanente de tutores na área 

da inclusão digital de modo a 

incentivar a replicação dos 

saberes construídos para 

outros estudantes. 

PROGRAD 

 

mailto:auditoria@unilab.edu.br


 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

Universidade Da Integração Internacional da Lusofonia 

Afro-Brasileira – UNILAB 
Avenida da Abolição, 3 – Redenção/CE - CEP 62.790-000 

 

 

 

61 

 

Auditoria Interna – UNILAB 

Campus da Liberdade 
E-mail: auditoria@unilab.edu.br 

 

 

A unidade apresentou um plano de ação para inclusão digital, que se restringiu a ações no 

ano de 2016. 

 

 CONSTATAÇÃO 09: 

Ausência de efetivas ações no âmbito do Programa de Assistência Estudantil no que 

diz respeito a “Inclusão Digital”, tendo em vista que as últimas turmas ofertadas no 

Plano de Inclusão Digital da UNILAB datam de 2016. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: 

PROVIDÊNCIAS EXECUTADAS   

Está  sendo  realizada  a  Pesquisa  sobre  Acesso  a  Internet  e  Equipamentos  

Eletrônicos, organizada pelo  Comitê  Institucional  de  Enfrentamento  ao  Covid-19  

( CIEC/UNILAB). Esta  pesquisa  tem  como  objetivo  auxiliar  na  compreensão  da  

situação  dos/das  estudantes  no período  de  suspensão  das  atividades  acadêmicas  

presenciais.  As  informações  serão  usadas no planejamento  do  semestre  remoto  

no  tocante  a  inclusão  digital.  O  universo  pesquisado  até  o  momento  é  composto  

por  2437  alunos  de  um  montante  de  5436  alunos  matriculados na Unilab.  Dos  

respondentes,  1822  respostas  foram  coletadas  através  de  questionários  

disponibilizados  pelo  Google  Docs  e  615  através  do  SIGAA  no  período  de  24  

de  abril  de  2020 a 01 de junho de 2020.  

A  análise  preliminar  sinaliza  que  44,93%  (1095)  dos  alunos  não  possuem  

computador pessoal.  Verifica-se  que,  dos  alunos  que  não  possuem  computador  

pessoal  apenas  14,06% (154) acessam  o  e-mail  todos  os  dias.  Quase  metade  

deles,  representados  por  49 ,68% (544) , acessam  três  vezes  ou  menos  o  e-mail  
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por  semana  e  apenas  5,39%  não  têm  acessado  o e-mail. Dos  alunos  que  não  

possuem  computador  16 ,89% (185)  não  têm  acesso  diário  à  internet.  Por  outro  

lado,  mesmo  não  tendo  computador,  identificou-se  que  83,11%  (910)  dos alunos  

acessam  diariamente  a  internet.  Dos  alunos  que  possuem  computador  4,92%  

(66) não possuem acesso diário à internet.  

A  segunda  fase  da  pesquisa  inclui  a  aplicação  oral  do  quetionário,  via  contato  

telefônico. Após  essa  fase,  os  dados  passarão  por  tratamento  estatístico  e  

deverão,  no  primeiro momento,  subsidiar  ações  de  inclusão  digital  voltadas  

para  realização  de  atividades acadêmicas remotas  no  período  de  pandemia.  

Após  o  retorno  das  atividades  presenciais,  a  pesquisa  deverá  servir  de  base  

para  o  mapeamento  de  ações  de  inclusão  digital  dentro  dos campi  da  Unilab,  

uma  vez  que  estas  já  existem  e  são  implementadas  pelo  setor  de tecnologia da  

informação,  a  exemplo  dos  laboratórios  de  informática  e  disponibilização  de  

rede wifi.  

PROVIDÊNCIAS EM ANDAMENTO/PLANEJADAS  

Considerando  que  as  ações  de  inclusão  digital  em  curso  na  unilab  constituem-

se  na  oferta ampliada de  conectividade  via  rede  wifi  e  disponibilização  de  

equipamento  para  uso  dos  estudantes através  dos  laboratórios  de  informática,  

e  que  estas  são  ações  geridas  pela  Diretoria  de  Tecnologia  da  Informação,  a  

PROPAE  deverá  promover,  em  atendimento  ao  eixo PNAES de  inclusão  digital,  

mapeamento  acerca  do  uso  destes  serviços  por  parte  dos  estudantes,  

especialmente  aqueles  que  são  beneficiários  do  Programa  de  Assistência  ao 

Estudante,  a  fim  de  se  identificar  o  alcance  das  ações  e  propor  adequações  

e/ou  ações complementares, se necessárias.   
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A pró-reitoria apresenta dados de uma pesquisa realizada com discentes acerca da conjuntura 

na inclusão digital. Os dados mostram que muitos não possuem facilidade de acesso aos 

instrumentos. Desta forma, fica acentuado o papel da Unilab na inclusão desses estudantes 

no universo digital, principalmente, no atual momento atual, em que o conhecimento de 

ferramentas informáticas é tão importante. 

 

RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: 

Recomendamos que seja elaborado e implantado com urgência um plano de inclusão digital. 

 

XIII - Em análise ao Edital PROPAE  N° 01/2019, verificou-se que o edital não estava 

formulado com clareza e organização. Falta de definição esclarecedora e simples dos 

objetivos. Além disso, apresentou deficiência na explanação das atividades a serem 

desenvolvidas. 

 

  CONSTATAÇÃO 10: 

Ausência de definição clara do objetivo e da sistemática no Edital PROPAE  N° 

01/2019, bem como das tarefas a serem desenvolvidas pelo bolsista. 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: 

PROVIDÊNCIAS EXECUTADAS   

O Programa  de  Acolhimento  e  Integração  de  Estudantes  Estrangeiros  ( PAIE), 

para  o  qual  é  destinado a  seleção  de  bolsistas  contida  no  referido  edital,  

possui  manual  específico  com  atribuições e atividades serem desempenhadas pelos 

selecionados.  

Manual do tutor PAIE  

PROVIDÊNCIAS EM ANDAMENTO/PLANEJADAS  
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O processo  seletivo  do  PAIE  atualmente  é  realizado  em  conjunto  com  a  

PROINST,  devendo  ser lançado  novo  edital  para  o  ano  letivo  2021 , no  qual  

deverá  constar  descrição  dos  objetivos contidos  na  Resolução  CONSUNI  nº  28, 

de  18  de  novembro  de  2014 , e  das  tarefas  a serem desempenhadas conforme 

manual do bolsista PAIE. 

 

A pró-reitoria informa que as atividades devem ser verificadas no “Manual do tutor PAIE”, 

porém não faz menção a tal dispositivo no edital. Também, não apresenta com clareza 

diversas informações pertinentes, como: objetivos detalhados, indicação das tarefas a serem 

desenvolvidas pelos bolsistas, público alvo, requisitos para participar, entre outras 

informações necessárias.   

 

RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: 

Recomendamos que o edital seja elaborado de forma clara, contendo sistemática lógica e 

objetivos detalhados. Assim como, possua indicação das tarefas a serem desenvolvidas pelos 

bolsistas e requisitos para participação.  

 

XIV – A unidade enviou a listagem dos alunos ativos no PAES no mês de maio do ano de 

2020. Ao analisar os nomes, constatou-se a repetição de dois nomes, duas vezes cada, para 

os mesmos auxílios.  

 

 CONSTATAÇÃO 11:  

Verificou-se o mesmo discente inserido 2 vezes, na listagem “estudantes ativos no 

PAES – MAIO/2020”, para auxílios semelhantes, por exemplo, MXXXXX 

SXXXXXX (linhas 1249 e 1250) e MXXXX CXXXXX (linhas 1420 e 1421). 
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MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: 

Informamos  que  a  inserção  duplicada  de  discentes  trata-se  de  estudantes  com  

nomes  iguais, mas com número de CPF diferentes, conforme segue:  

MXXXXXXXX SXXXXXXX - CPF: ***.XXXX.XXXX-**  

XXXXX SXXXXXXX - CPF: ***.XXXX.XXXX-**  

MXXXX CXXXX - CPF: ***.XXX.XXX-**  

MXXXX CXXXX - CPF: ***.XXX.XXX-**  

 

A PROPAE informou que se trata de estudantes homônimos, por isso constavam duas vezes 

na listagem. Em consulta a Coordenação Financeira (COFIN), a coordenadora informou que 

são discentes com nomes iguais, mas com CPF, Contas Bancárias e matrículas diferentes. 

Desta forma, a unidade de auditoria acata a manifestação da pró-reitoria. 
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3) Conclusão 

 

A auditoria realizada busca fornecer informações aos gestores para o fortalecimento 

dos procedimentos legais e operacionais, bem como otimização de seus controles internos.  

 

O objetivo geral deste trabalho de auditoria foi examinar a adequação dos registros 

internos, verificar os controles internos, verificar o cumprimento das normas internas e da 

legislação pertinente. Para que, diante das informações, possamos constatar a ocorrência de 

impropriedades nas rotinas pertinentes à área, visando a corrigi-las e evitando reincidência. 

 

Na análise dos controles internos mantidos pela unidade auditada, verificou-se a 

deficiência na atualização e monitoramento nas ações da assistência estudantil, na detecção 

da vulnerabilidade, na implantação de acordos de cooperação e na prevenção das situações 

de retenção e evasão. Outro ponto crítico, é a demora na implementação das funcionalidades 

do sistema informatizado para  auxiliar a pró-reitoria, garantindo mais segurança e eficiência 

em suas ações. Destaca-se, também, a necessidade de desenvolver hábitos de transparência 

ativa. Por último, devido ao atual cenário, reforçamos a importância da agilidade nas ações 

de inclusão digital. 

 

Após os resultados do trabalho de auditoria interna, podemos concluir que os 

procedimentos administrativos analisados são parcialmente adequados. Assim, a Pró-

Reitoria de Políticas Afirmativas e Estudantis, com base nas recomendações aqui exaradas, 

poderá adotar medidas necessárias a melhoria dos seus procedimentos de controle.  
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Ressaltamos que está auditoria interna irá acompanhar e monitorar as recomendações, 

visando ampliar e melhorar os controles administrativos internos na área auditada. 

 

Por fim, a equipe da Auditoria Interna agradece à Pró-Reitoria de Políticas 

Afirmativas e Estudantis, bem como os demais setores envolvidos, pela disponibilidade das 

informações e materiais requisitados. Colocamo-nos à disposição para elucidar quaisquer 

inconsistências ou inconformidades relatadas, visando, sobretudo, ao fortalecimento dos 

controles internos no âmbito da UNILAB. 

 

 

 

 

 

 

 

Fortaleza, 31 de julho de 2020. 

 

 

 

 

 

 

Maira Cristina Amorim 

Auditoria Interna 
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