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RELATÓRIO Nº 201604711 

 
sino Superior 

 

O trabalho faz parte da 

avaliação da gestão da 

Universidade Federal de 

Uberlândia. Buscou-se avaliar 

a ação Assistência ao 

Estudante de Ensino Superior, 

no tocante à gestão 

relacionada à execução do 

Programa Nacional de 

Assistência Estudantil 

(Pnaes), especialmente quanto 

ao atingimento do seu 

principal objetivo: contribuir 

para a permanência dos 

estudantes de graduação 

presencial nas Universidades. 

 

 

  

O macroprocesso foi selecionado por estar 

estreitamente relacionado à missão 

institucional da unidade de manter e promover 

a excelência no ensino, na pesquisa e na 

extensão, formando cidadãos e profissionais 

qualificados. 

  

 Conclui-se deste trabalho que o programa está 

sendo executado de forma adequada. 

Entretanto, foi identificada uma insuficiência 

de recursos humanos na estrutura 

administrativa relacionada ao Pnaes. 
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_______________________________________________ 
Análise Gerencial 

 

Senhor Superintendente da CGU-Regional/MG,  

 
 

Por meio deste relatório, apresentam-se os resultados do trabalho de avaliação da gestão 

na Universidade Federal de Uberlândia, realizado de acordo com os preceitos contidos na 

Ordem de Serviço nº 201604711 e em atendimento ao inciso II do art. 74 da Constituição 

Federal de 1988, de acordo com o qual cabe ao Sistema de Controle Interno: “comprovar 

a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão 

orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração 

federal”. 

 

1. Introdução 

 
 

O presente trabalho foi realizado na sede da Controladoria Regional da União no Estado de 

Minas Gerais, com o objetivo de avaliar a gestão da unidade relacionada à execução do 

Programa Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes). O macroprocesso foi selecionado 

por estar estreitamente relacionado à missão institucional da Entidade, qual seja 

“desenvolver o ensino, a pesquisa e a extensão de forma integrada, realizando a função 

de produzir e disseminar as ciências, as tecnologias, as inovações, as culturas e as artes, 

e de formar cidadãos críticos e comprometidos com a ética, a democracia e a 

transformação social”. 
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Para este trabalho de avaliação, buscou-se identificar em que medida o macroprocesso 

está contribuindo para a permanência dos estudantes de graduação presencial na 

Instituição e favorecendo o cumprimento da missão institucional. O Pnaes tem como 

finalidade ampliar as condições de permanência dos jovens na educação superior pública 

federal e tem como público-alvo, estudantes carentes. Ademais, tem por objetivo 

contribuir para a promoção da inclusão social pela educação, o que vai ao encontro da 

missão da universidade de buscar a construção de uma sociedade mais justa, soberana e 

democrática.  

 

Com a criação do sistema de seleção adotado pelo Sistema de Seleção Unificada - Sisu, 

a universidade tem recebido estudantes de diversas regiões do país, o que tem aumentado 

a demanda por ações de assistência social e, permitido com isso, a possibilidade de acesso 

à educação superior de qualidade em regiões carentes. 

Os trabalhos foram realizados no período de 06 de janeiro de 2017 a 10 de fevereiro de 

2017, em Belo Horizonte/MG, em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis 

ao Serviço Público Federal. 

Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames. 

A versão preliminar deste Relatório foi submetida à apreciação do gestor, por meio do 

Ofício nº 4042/2017/NAC/MG/Regional/MG-CGU, de 16/03/2017. Em resposta, 

mediante Ofício nº 114/2017, de 20/03/2017, o gestor ratificou o conteúdo do documento. 
 

 

2. Resultados dos trabalhos 

 
 

Apresentam-se, a seguir, os resultados dos trabalhos decorrente da realização dos 

procedimentos de auditoria, em que se objetivou responder às seguintes questões, 

referentes à avaliação do Programa Nacional de Assistência Estudantil: 

  

 

2.1 Os mecanismos de controles internos administrativos nas fases de 

planejamento, execução, controle e avaliação, no âmbito do setor responsável pela 

gestão do Programa Nacional de Assistência Estudantil - Pnaes, estão adequados? 

Os mecanismos de controles internos administrativos adotados pela Universidade Federal 

de Uberlândia – UFU, nas fases de planejamento, execução e controle do Pnaes foram 

considerados adequados. 

 

A execução da política de assistência estudantil na UFU está a cargo, desde 29 de abril 

de 2016, da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil – Proae. Anteriormente, essas 

atividades eram exercidas pela Diretoria de Assuntos Estudantis da Pró-Reitoria de 

Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis - Dires/Proex, conforme Resolução nº 06/2016, 

de 29 de abril de 2016 do Conselho Universitário.  

 

Quanto ao planejamento, a Divisão de Assistência e Orientação Social – Diase, 

subordinada à Diretoria de Inclusão, Promoção e Assistência Estudantil – Dires, 
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desenvolve planos, programas e projetos da política de Assistência Estudantil que 

viabilizam a permanência do estudante na UFU, na perspectiva de inclusão social, 

qualidade de vida e melhoria de desenvolvimento acadêmico. Essa Divisão tem como 

uma das atribuições fazer a gestão de bolsas de Assistência Estudantil e é responsável 

pela avaliação socioeconômica utilizada como critério para concessão de auxílio nas áreas 

de moradia estudantil, alimentação, transporte, creche, apoio pedagógico e acesso, 

participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades e superdotação. 

 

Como forma de acompanhamento e avaliação, a universidade dispõe de banco de dados 

em planilhas eletrônicas, em que se monitoram semestralmente os bolsistas, bem como 

realiza verificação do cumprimento das condicionalidades do programa por meio de 

sistema informatizado (não exclusivo do Pnaes) da Divisão de Administração e Registro 

Escolar, procedendo à suspensão do benefício nos casos pertinentes (estudantes que se 

encontram nas situações de formados, desistentes, trancamentos, jubilamentos etc.). 

Ressalta-se que está em fase de implantação um sistema informatizado específico à 

Assistência Estudantil, baseado em modelos da Universidade Federal de Ouro Preto e do 

Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. 

 

Outro mecanismo de acompanhamento e monitoramento ocorre por meio do plantão 

social, semanalmente, e do recadastramento bienal, em que são feitas alterações 

necessárias na base de dados atinentes à realidade socioeconômica e acadêmica dos 

estudantes.  

 

Quanto à avaliação, insta salientar que a UFU, além de realizar anualmente pesquisas de 

satisfação dos usuários perante os benefícios assistenciais ofertados, adota controle das 

taxas de evasão e retenção, como formas de verificação do atingimento dos objetivos 

estabelecidos no art. 2º do Decreto nº 7.234/2010. Ademais, a UFU já desenvolveu 

indicadores, os quais, segundo o gestor, estão em via de ser implementados, conforme 

resposta à Solicitação de Auditoria nº 201604711/01. 

 

Considerando-se que a Entidade apresentou, em resposta à Solicitação de Auditoria nº 

201604711/01, de 05/01/2016, relação de estudantes e das despesas efetuadas (em 

alimentação, moradia, entre outros), consoante o Decreto retromencionado, considera-se 

que a instituição adota controles administrativos suficientes.  

 

2.1.1 O setor responsável pela execução da política pública no âmbito da UFU está 

devidamente estruturado, com estabelecimento de normas, de responsabilidades e 

de qualificação para as atividades inerentes? 

A UFU executa o Pnaes no âmbito da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil - Proae, que 

se encontra estruturada em duas Diretorias para atendimento às áreas de atuação previstas 

no art. 3º, §1º do Decreto nº 7.234/2010, a saber: 

 

- Diretoria de Inclusão, Promoção e Assistência Estudantil (Dires), com as divisões de 

Assistência e Orientação Social (Diase) e Divisão de Promoção de Igualdades e apoio 

Educacional (Dipae), responsáveis pelo atendimento, monitoramento e avaliação dos 

itens: I –moradia estudantil (física e bolsas); II – alimentação (bolsas); III – transporte 

(bolsas); VI – cultura; VIII - creche; X – acesso, participação e aprendizagem de 

estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e 

superdotação (bolsas) e IX - apoio pedagógico, do art. 3º, §1º do Decreto nº 7.234/2010. 
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- Diretoria de Qualidade de Vida do Estudante (Dirve), com as divisões de Esporte e Lazer 

Universitário (Diesu); Divisão de Restaurantes Universitários (Divru) e Divisão de Saúde 

(Disau), responsáveis pelo atendimento, monitoramento e avaliação dos itens II – 

alimentação (Restaurantes Universitários); IV – atenção à saúde e VII – esporte do art. 

3º, §1º do Decreto nº 7.234/2010. 

 

Outros setores da Universidade auxiliam no atendimento das demais questões, por meio 

de recursos específicos, tais como: 

 

- Prefeitura Universitária ao item I – moradia (manutenção da Moradia Estudantil), III – 

transporte (intercampi) e V – inclusão digital (Vila Digital) do art. 3º, §1º do Decreto nº 

7.234/2010, via distribuição de recursos internos do orçamento da Universidade; 

 

- Cepae (Centro de Ensino, Pesquisa, Extensão e Atendimento em Educação Especial) e 

Prefeitura Universitária (instalações físicas) ao item X - acesso, participação e 

aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades e superdotação do art. 3º, §1º do Decreto nº 7.234/2010, com recursos 

do PROGRAMA INCLUIR e também via distribuição de recursos internos do orçamento 

da Universidade; 

 

- Dicult (Diretoria de Cultura da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura) ao item VI – Cultura. 

 

Quanto à suficiência de recursos humanos para a realização das tarefas ligadas às 

atividades de assistência estudantil, a Universidade ponderou que houve alteração do 

perfil dos discentes e, consequentemente, novas demandas, sobrecarregando as equipes 

da assistência estudantil de todo o país, bem como a ampliação do número de análises 

socioeconômicas e a quantidade de serviços prestados, o que implica a necessidade de 

aumento de força de trabalho diante da nova conjuntura, assunto a ser tratado 

especificamente no item 1.1.1.1 deste Relatório.  

 

Em relação à qualificação dos recursos humanos, verificou-se que os servidores alocados 

na área apresentam as formações acadêmicas necessárias para o desempenho das 

respectivas atividades do programa. 

 

No que se refere aos recursos tecnológicos, a Universidade utiliza um banco de dados em 

planilhas eletrônicas, com registro manual para o monitoramento dos bolsistas semestrais, 

além de plantão social semanal e recadastramento a cada dois anos em que são feitas as 

alterações necessárias na realidade socioeconômica e acadêmica dos estudantes. Em 

dezembro de 2016, após várias reuniões entre Equipe Diase/Dires/Proae e TI da Prograd, 

foi entregue o Projeto do Sistema Informatizado, que se encontra em apreciação e análise 

de viabilidade pela Nova Gestão Proae/UFU para verificar a possibilidade de 

implementação no período de 2017- 2020.  

 

Com relação ao acompanhamento dos estudantes atendidos, em outubro de 2014 foi 

criada a Comissão de Acompanhamento Psicossocial e Pedagógico na Diase. Cumpre 

esclarecer que a implementação do sistema informatizado para gestão de Programas de 

Ensino e Programas de Assistência Estudantil, a ser utilizado pelas Pró-Reitorias de 

Graduação e de Assistência Estudantil, proporcionará maior eficiência e tempestividade 

no desempenho de todas as suas atividades e gestão de seus programas institucionais, 

tendo em vista a escassez de recursos humanos já relatada. 
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Quanto à formalização das atribuições, foram apresentados diversos normativos que 

regulam as concessões e acompanhamento dos benefícios, conforme descrito no quadro 

a seguir: 

 

Quadro: Normativos referentes à concessão e acompanhamento de benefícios - Pnaes 

 
Normativo Objeto 

Resolução 2009 nº 15 Consun UFU Política de Assistência Estudantil da UFU 

Resolução 2012 nº 01 Consun UFU Estrutura Organizacional UFU 

Resolução 2013 nº 01 Cindir UFU Regimento Interno da Moradia Estudantil 

Resolução 2013 nº 03 Consex UFU Bolsas de Assistência Estudantil (Alimentação, Moradia e 

Transporte) 

Resolução 2014 nº 01 Consex UFU Regimento Interno dos Restaurantes Universitários 

Resolução 2014 nº 03 Condir UFU Regimento Interno da Moradia Estudantil 

Resolução 2014 nº 22 Consun UFU Plano de Gestão UFU 2013-2016 

Resolução 2015 nº 01 Consex UFU - Bolsa Acessibilidade 

Resolução 2015 nº 02 Consex UFU Normas da Moradia Estudantil 

Resolução 2015 nº 03 Consex UFU Normas do Atendimento Psicológico; 

Resolução 2015 nº 04 Consex UFU Bolsa Creche 

Resolução 2015 nº 05 Consex UFU Bolsa Mobilidade 

Resolução 2016 nº 01 Consex UFU Bolsa Proae 

Resolução 2016 nº 03 Consex UFU Regimento Interno do Centro Esportivo Universitário 

Resolução 2016 nº 06 Consun UFU Criação da Proae 

Fonte:  

 

Resolução 2009 nº 15 Consun UFU - Política de Assistência Estudantil da UFU; 

Resolução 2012 nº 01 Consun UFU - Estrutura Organizacional UFU; Resolução 2013 nº 

01 Cindir UFU - Regimento Interno da Moradia Estudantil; Resolução 2013 nº 03 Consex 

UFU - Bolsas de Assistência Estudantil (Alimentação, Moradia e Transporte); Resolução 

2014 nº 01 Consex UFU - Regimento Interno dos Restaurantes Universitários; Resolução 

2014 nº 03 Condir UFU - Regimento Interno da Moradia Estudantil; Resolução 2014 nº 

22 Consun UFU - Plano de Gestão UFU 2013-2016; Resolução 2015 nº 01 Consex UFU 

- Bolsa Acessibilidade; Resolução 2015 nº 02 Consex UFU - Normas da Moradia 

Estudantil; Resolução 2015 nº 03 Consex UFU - Normas do Atendimento Psicológico; 

Resolução 2015 nº 04 Consex UFU - Bolsa Creche; Resolução 2015 nº 05 Consex UFU 

- Bolsa Mobilidade; Resolução 2016 nº 01 Consex UFU - Bolsa Proae; Resolução 2016 

nº 03 Consex UFU - Regimento Interno do Centro Esportivo Universitário; Resolução 

2016 nº 06 Consun UFU - Criação da Proae.  

 

Ressalte-se que os regimentos, estatutos, normas e resoluções também estão disponíveis 

em http://www.proae.ufu.br/legislacoes. Em 2016, houve a transição da Diretoria de 

Assuntos Estudantis da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis 

(Dires/Proex) para a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (Proae), o que esclarece a 

diferença de nomenclatura em termos de organograma encontrada nos diversos 

documentos anteriores a 29 de abril de 2016. Com vistas à adequação ao novo 

organograma, toda documentação será revisada em Conselho Superior competente 

(Consex). 

 

2.1.2 Os controles administrativos relativos à seleção de alunos e sobre os 

pagamentos efetuados no âmbito do Pnaes são eficientes? 

 

Os controles administrativos utilizados pela Proae na seleção dos alunos a serem 

beneficiados pelas bolsas, bem como sobre os pagamentos efetuados no âmbito do 

Programa foram considerados eficientes. 
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De acordo com a Resolução nº 03/2013, do Conselho de Extensão, Cultura e Assuntos 

Estudantis da UFU, de 28 de agosto de 2013, há regramentos específicos para a concessão 

de bolsas de alimentação, moradia e transporte, escolha dos beneficiários, bem como as 

condicionalidades para sua manutenção e as hipóteses de cancelamento. Por sua vez, a 

Resolução nº 04/2015, do Conselho de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis da UFU, 

de 25 de novembro de 2015, dispõe sobre a concessão, escolha dos beneficiários, 

condicionalidades para manutenção e as hipóteses de cancelamento de Bolsa Creche para 

discentes com filhos(as) na UFU. A Resolução nº 03/2015 do Conselho de Extensão, 

Cultura e Assuntos Estudantis da UFU, de 25 de novembro de 2015 dispõe acerca das 

normas relativas ao atendimento psicológico do Setor de Atendimento Psicológico da 

Divisão de Assistência ao Estudante da Universidade Federal de Uberlândia.  

 

Saliente-se que, em relação às áreas de atuação de cultura e esporte, as ações voltadas 

para os discentes da UFU são amplas e focam áreas como: treinamento esportivo, 

atividades físicas visando à melhora da qualidade de vida dos praticantes e eventos 

esportivos, além de eventos culturais (em parceria com a Dicult- Diretoria de Cultura). 

Essas áreas não fazem distinção dos participantes por nível socioeconômico, visto que o 

esporte e a cultura possuem caráter social, integrador e de formação do cidadão. 

 

A fim de verificar se os controles administrativos atinentes aos critérios de seleção das 

demais áreas são eficientes, foi selecionada amostra com 10 processos de concessão de 

bolsas de assistência estudantil. Os exames realizados possibilitaram aferir que os 

critérios de seleção foram atendidos e embasados em documentação comprobatória.  

 

No início de cada semestre são publicados os editais para o processo de seleção dos 

estudantes candidatos às bolsas de assistência estudantil, especificamente das áreas de 

moradia estudantil, alimentação, transporte, creche, apoio pedagógico e acesso, 

participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades e superdotação. Os editais são divulgados no site 

www.diase.ufu.br, que, a partir do segundo semestre de 2016, foi substituído pelo site 

www.proae.ufu.br. O resultado do processo de seleção é divulgado no mesmo site através 

de listas consecutivas até a conclusão das análises. Os estudantes que têm suas bolsas 

liberadas assinam Termo de Responsabilidade de cada uma delas e recebem orientações 

quanto à sua utilização. 

 

Os mecanismos utilizados para o processo de Avaliação Socioeconômica para as áreas de 

alimentação, moradia, transporte, creche, apoio pedagógico e acesso, participação e 

aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades e superdotação, seguem as orientações do Fonaprace  – Fórum Nacional 

de Pró-Reitores de Assuntos Estudantis, órgão assessor da Andifes – Associação Nacional 

dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, na perspectiva  de construção 

de uma metodologia de avaliação socioeconômica, a Regional/SE criou um Grupo de 

Trabalho sobre Metodologia de Avaliação Socioeconômica, o qual definiu indicadores 

mínimos a serem considerados no processo, os quais fazem parte da metodologia adotada 

pela UFU. 

 

Para a realização das avaliações socioeconômicas dos estudantes de graduação, a equipe 

de serviço social da Proae não possui ferramenta informatizada que auxilie na execução 

e gestão dos programas de assistência estudantil. Nesse sentido, está em discussão um 

projeto de Gestão de Programas de Ensino e Assistência Estudantil. Isso porque a Proae 

necessita de um sistema informatizado e que esteja disponível na internet, de forma que 

os estudantes consigam ter acesso às informações necessárias para participação nos 

programas de assistência estudantil, além de permitir a inserção da documentação 
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digitalizada no sistema de maneira fácil, e, ainda, acompanhar os requerimentos 

realizados. Almeja-se que o referido sistema auxilie na análise das solicitações, 

permitindo a validação dos dados e documentos dos solicitantes, cálculo da classificação 

socioeconômica e organização das análises, e também a divulgação e gestão dos 

programas de assistência estudantil, possibilitando a aplicação das políticas da UFU, 

cruzamento de dados, controle de recursos, relatórios e entre outras funcionalidades que 

serão ainda levantadas durante a execução do projeto. Alie-se a esse fato a escassez de 

recursos humanos, bem como a demanda crescente por programas assistenciais no âmbito 

da UFU, haja vista a mudança do perfil dos discentes.  

 

Em relação a área de atenção à saúde, a Disau - Divisão de Saúde, desenvolve programas 

e projetos que atendem à comunidade discente da UFU, em suas necessidades de saúde e 

seus reflexos na vida pessoal e acadêmica, por meio da realização de atendimentos, ações 

preventivas e de promoção da saúde, que contribuem para o desenvolvimento das 

potencialidades do estudante e da sua qualidade de vida. A seleção de beneficiários do 

programa é norteada pela Resolução nº 03/2015 do Conselho de Extensão, Cultura e 

Assuntos Estudantis, de 25 de novembro de 2015, que dispõe sobre as normas que 

regulamentam o atendimento psicológico do Setor de Atendimento Psicológico da 

Universidade Federal de Uberlândia.   

 

Oportuno ressaltar que o processo de avaliação socioeconômica na UFU é realizado por 

profissionais de Serviço Social, devidamente formados em curso de graduação superior, 

sendo uma de suas competências a realização de estudo e avaliação socioeconômica. Os 

instrumentos para coleta de dados que subsidiam a execução do processo são: 

 

- Formulário socioeconômico, onde estão relacionados os documentos comprobatórios a 

serem apresentados pelos candidatos de acordo com sua situação;  

 

- Entrevista e visita domiciliar, sempre que necessário, com o objetivo de esclarecer 

informações, conhecer a dinâmica familiar do estudante e para checar os documentos 

apresentados, de acordo com as informações prestadas no formulário socioeconômico; 

 

- Ainda durante o processo de análise, lança-se mão de consultas a vários sites para 

verificação de informações prestadas pelos candidatos, tais como:  Portal da 

Transparência de Municípios, Estados e Federação, Receita Federal do Brasil, Detran, 

Ministério da Previdência Social, Ministério do Trabalho, dentre outros.  

 

No que se refere aos controles administrativos atinentes aos pagamentos efetuados sob a 

rubrica do Pnaes, verificou-se que estes são eficientes. Em resposta à Solicitação de 

Auditoria nº 201604711/01, de 05 de janeiro de 2017, houve detalhamento do fluxo de 

pagamentos: 

 

“No âmbito da Pró-reitoria, segue o seguinte fluxo: 

1. Solicita-se a abertura de empenho para Diror (Diretoria de Orçamento) a partir 

do momento em que há descentralização do recurso Pnaes para Universidade; 

2. A Diror efetiva a abertura dos empenhos no Siafi e informa a Pró-reitoria a sua 

numeração para acompanhamento. 

3. 02 cópias das listas seguem para Asaex para elaborar a solicitação de despesa, 

que é assinada pelo Pró-reitor (a) da Proae e 01 cópia fica arquivada na DIASE. 

4. No decorrer do exercício, a Pró-reitoria encaminha SD´s (solicitações de 

despesas) juntamente com planilha dos alunos a serem pagos, com assinatura do 

diretor ou responsável. 
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5. Diraf (Diretoria de Administração Financeira) recebe as solicitações de despesa 

(SDE) contendo relação dos bolsistas a serem pagos bem como o valor de cada 

auxílio e as encaminha para a Diexo; 

6. Diexo (Divisão de Execução Orçamentária) com base nas informações das SDE 

elabora a folha de pagamento de cada auxílio, no sistema Siafi, por meio de lista 

de credores (LC). Em seguida, monta o processo de despesa contendo a SDE, 

cópia da nota de empenho, documento de liquidação de despesa e capa. 

7. O processo é encaminhado para a Dicon; 

8. Dicon (Divisão de Contabilidade) executa a liquidação da despesa por meio de 

registros contábeis no Siafi. O processo é encaminhado para Difin; 

9. Difin (Divisão Financeira) registra a liquidação da despesa no Simec e aguarda 

COF/MEC liberar, por meio de limite financeiro, o recurso para pagamento da 

SDE; 

10. Uma vez liberado limite financeiro, a Difin executa o pagamento da despesa, por 

meio de ordem bancária de pagamento. O crédito é efetuado na conta do bolsista 

dois dias úteis após a elaboração da ordem bancária. 

11. Após pagamento, o processo é arquivado na Dicon. 

12. Eventualmente, Difin e Dicon processam ajustes em ordens de pagamento 

devolvidas pelos bancos em função de incorreções, seja nos dados bancários, seja 

nas contas correntes dos bolsistas. 

13. A Diror realiza os lançamentos nos sistemas de controle interno CEE (Controle 

de empenhos estimativos) e SIE (Sistema Integrado para o Ensino). 

14. Após os lançamentos, o processo é enviado à Diraf para emissão da ordem 

bancária - OB. 

 

No âmbito das diretorias e divisões, segue o seguinte fluxo: 

1. Assinatura do Termo de Responsabilidade do Estudante Bolsista; 

2. Elabora-se a lista de pagamento dos novos bolsistas a cada mês é monitorado os 

demais SIE/UFU. 

3. São impressas 03 cópias das listas de pagamento que são devidamente conferidas 

e assinadas pelo responsável da Coordenação da Diase e da Dires. 

4. Uma cópia da lista de cada tipo de bolsa é enviada por e-mail para o setor 

financeiro (Proplad) para pagamento”.  

 

Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201604711/01, de 05 de janeiro de 2017, foi 

enviada a execução orçamentária do Pnaes referente ao exercício de 2015, tendo sido 

verificada a suficiência dos recursos alocados para as ações de assistência estudantil. 

 

  
##/Fato## 

 

 

2.2 A escolha das áreas de atuação e aplicação dos recursos do Pnaes está de 

acordo com as modalidades previstas no Decreto nº 7.234/2010 e foi fundamentada 

em estudos e análises relativas à demanda social? 

Com base na resposta apresentada pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU) à 

Solicitação de Auditoria nº 201604711/01, encaminhada em 06/01/2017, e nos 

documentos apresentados pela entidade, a equipe constatou que a UFU adota critérios de 

avaliação socioeconômica, de maneira a avaliar a situação de cada aluno que pleiteia 

benefício no âmbito do Programa Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes).  
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Para fundamentar a escolha das áreas de atuação, a universidade adotou as seguintes 

iniciativas: 

 

 Realização da Pesquisa de Perfil de Discentes (Piloto UFU). Trata-se de um 

estudo da situação discente na UFU, com dados coletados em 2014. Finalizada 

em maio de 2015, a pesquisa contribuiu para subsidiar as ações executadas no 

exercício de 2016. Realizou-se, adicionalmente, uma versão nacional dessa 

pesquisa, com dados referentes a 2014 e 2015, a qual foi concluída em julho de 

2016. Tais levantamentos abordaram dezenas de critérios, por exemplo: renda per 

capita familiar, participação financeira do candidato na renda familiar, 

procedência escolar (se o aluno é originário de escola pública ou particular), 

demanda por serviços, inclusive atendimento na área de saúde, considerando-se, 

também, a existência de necessidades especiais (deficiência física, maternidade 

etc.). Os estudantes concorrentes ao Programa de Assistência Estudantil foram 

classificados, por meio de avaliação socioeconômica, em perfis que vão de 0 a 

100, permitindo-se inferir o grau de vulnerabilidade daqueles.  

 

 Atuação da Comissão Própria de Avaliação da Universidade Federal de 

Uberlândia (CPA/UFU). Essa promove a autoavaliação da instituição, com base 

nos princípios do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) 

e tem, entre seus membros, representante do corpo discente. O resultado 

consolidado da autoavaliação subsidia ações para correção ou aprimoramento da 

execução do Pnaes. 

 

 Levantamento da necessidade de instrumental (material didático). Feita pela Pró-

Reitoria de Assistência Estudantil (Proae), tal sondagem contou com a 

participação das coordenações de curso em junho de 2016, as quais apresentaram 

suas demandas. 

 

Por último, cumpre mencionar que as áreas de atuação da assistência estudantil na 

universidade configuram modalidades previstas no parágrafo primeiro do artigo 3° do 

Decreto n° 7.234/2010, e são as seguintes: 

 

I - moradia estudantil: moradia estudantil e bolsas moradia; 

 II - alimentação: restaurantes universitários e bolsas alimentação; 

III - transporte: bolsas para transporte urbano e intermunicipal, edital de apoio para 

deslocamentos estudantis; 

IV - atenção à saúde: ações de rodas e supervisão; 

VI - cultura: calourada e apoio a demais ações culturais estudantis; 

VII - esporte: centros esportivos universitários, academias e eventos esportivos; 

VIII - creche: bolsa creche; 

IX -  apoio pedagógico: bolsas mobilidade; 

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

globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação: bolsa acessibilidade. 

 

  
##/Fato## 
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2.3 A divulgação do programa é eficiente, atingindo o público alvo da política? 

As informações sobre o Programa de Assistência Estudantil da UFU podem ser obtidas 

por meio de pesquisa ao endereço eletrônico da entidade, onde são encontrados os editais 

publicados, comunicados e normativos. Mesmo após o encerramento do prazo de 

inscrição, os editais permanecem disponíveis na página eletrônica.  

 

Além disso, têm sido empregados outros recursos para divulgação. No que se refere ao 

exercício de 2016, citam-se como exemplo: o Panfleto Proae 2016/2, distribuído à ocasião 

do evento “Vem pra UFU”, os Guias Acadêmicos UFU 2016, os Anuários UFU, 

impressos e distribuídos, por curso e por campus, a todos os estudantes ingressantes na 

graduação, as Cartilhas de Assistência Estudantil, impressas e distribuídas em 2014 e 

2015 quando da recepção dos ingressantes em todas as coordenações de cursos e, em 

2016, também disponíveis no site da universidade. 

 

Quanto ao posicionamento do gestor relativo à política de divulgação, por meio de 

documento não numerado, encaminhado pela UFU em 19/01/2017, em resposta à 

Solicitação de Auditoria nº 201604711/01, de 06/01/2017, a universidade apresentou a 

seguinte manifestação:  

 

“Considera-se satisfatória a divulgação das ações sobre a Assistência Estudantil, visto 

que, possuímos uma demanda crescente de procura pelos serviços oferecidos. 

Com a criação da Comissão de Recepção de Ingressantes e distribuição das cartilhas, 

além da criação do site, alimentado pela equipe com as principais notícias e informações 

sobre as atividades, foi verificado uma melhoria significativa na divulgação.”    
##/Fato## 

 

 

2.4 Os critérios de seleção estão adequados, atendendo aos princípios estabelecidos 

no Decreto nº 7.234/2010, em particular quanto ao critério renda? 

Os critérios de seleção foram considerados adequados e estão em consonância com os 

princípios estabelecidos no Decreto nº 7.234/2010.  

 

As bolsas de assistência estudantil foram regulamentadas por resoluções aprovadas pelo 

Conselho Universitário (Consun) e pelo Conselho de Extensão, Cultura e Assuntos 

Estudantis (Consex) da UFU, as quais estabeleceram critérios de concessão para os 

estudantes de graduação. Dentre os normativos, citam-se os seguintes:   

 Resolução nº 15 do Consun, de 26/06/2009;  

 Resolução nº 03 do Consex, de 28/08/2013; 

 Resolução nº 01 do Consex, de 27/05/2015; 

 Resolução nº 04 do Consex, de 25/11/2015. 

A seleção dos beneficiários considerados vulneráveis é feita por critério de pontuação, 

obtida na avaliação socioeconômica, a qual, além do critério renda per capita, considera 

aspectos tais como a procedência escolar (da rede pública ou privada), a situação de 

moradia do aluno e de sua família, entre outros fatores.    
##/Fato## 

 

 

2.5 A UFU realiza avaliação quanto ao resultado do programa? 
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O Decreto nº 7.234/2010, que dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência 

Estudantil, prevê, como um dos seus objetivos, reduzir a taxa de retenção e evasão dos 

jovens na educação superior pública federal. 

 

Conta para isso, com o apoio das instituições federais de ensino superior, as quais deverão 

executar ações de assistência estudantil, visando contribuir para a melhoria do 

desempenho acadêmico e agir, preventivamente, nas situações de retenção e evasão 

decorrentes da insuficiência de condições financeiras. 

 

Nesse sentido, o citado Decreto prevê, por meio do Art. 5º, parágrafo único, inciso II, que 

as instituições federais de ensino superior deverão fixar mecanismos de controle e 

avaliação do Pnaes. 

No âmbito da Universidade Federal de Uberlândia, verificou-se que são realizadas 

pesquisas de satisfação dos usuários da atenção à saúde e dos restaurantes universitários 

(com relação a estes últimos, nos campi de Uberlândia).  

Além disso, no que se refere à metodologia de avaliação, cabe informar que a UFU 

identificou pontos críticos e elaborou soluções a serem adotadas, tendo sido propostos 

possíveis indicadores à ocasião do Seminário de Planejamento de 2015. Em março de 

2016, foi desenvolvido um piloto com uma série de indicadores a serem testados, 

conforme apresentado no quadro a seguir: 

 

Quadro de indicadores - piloto construído pela Proae 

 

Proporção de discentes em nível socioeconômico C, D e E em relação ao total de 

discentes (série histórica). 

Proporção de evasões entre discentes com vulnerabilidade socioeconômica e demais 

(série histórica). 

Proporção de retenções entre discentes com vulnerabilidade socioeconômica e demais 

(série histórica).  

Proporção de discentes negros em relação ao total de discentes (série histórica). 

Proporção de evasões entre discentes negros em relação ao total de discentes (série 

histórica). 

Proporção de retenções entre discentes negros em relação ao total de discentes (série 

histórica). 

Proporção de discentes mães e pais em relação ao total de discentes (série histórica). 

Proporção de evasões entre discentes mães ou pais em relação ao total de discentes 

(série histórica). 

Proporção de retenções entre discentes mães ou pais em relação ao total de discentes 

(série histórica). 
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Proporção de discentes que fazem uso abusivo de drogas em relação ao total de 

discentes (série histórica). 

Proporção de evasões entre discentes que fazem uso abusivo de drogas em relação ao 

total de discentes (série histórica). 

Proporção de retenções entre discentes que fazem uso abusivo de drogas em relação 

ao total de discentes (série histórica). 

Proporção de discentes vítimas de violências em relação ao total de discentes (série 

histórica). 

Proporção de evasões entre discentes vítimas de violências em relação ao total de 

discentes (série histórica). 

Proporção de retenções entre discentes vítimas de violências em relação ao total de 

discentes (série histórica). 

Proporção de discentes vítimas de preconceitos e discriminações em relação ao total 

de discentes (série histórica). 

Proporção de evasões entre discentes vítimas de preconceitos e discriminações em 

relação ao total de discentes (série histórica). 

Proporção de retenções entre discentes vítimas de preconceitos e discriminações em 

relação ao total de discentes (série histórica). 

Proporção de discentes pessoas com deficiência em relação ao total de discentes (série 

histórica). 

Proporção de evasões entre discentes pessoas com deficiência em relação ao total de 

discentes (série histórica). 

Proporção de retenções entre discentes pessoas com deficiência em relação ao total de 

discentes (série histórica). 

Fonte: Planilha eletrônica elaborada pela Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (Proae).  

Os itens do quadro anterior foram construídos a partir dos dados disponíveis na pesquisa 

de perfil discente da UFU de 2014 e dos dados da Pró-reitoria de Graduação UFU 

(Prograd), e as simulações estão disponíveis em planilha arquivada nos documentos da 

Proae. Não foi possível consolidar o trabalho, mas avançou-se na construção dos 

indicadores e a próxima etapa será a validação dele nos próximos anos. 

Por último, destaca-se que a universidade realiza controle de taxas de evasão e retenção 

do quadro geral de discentes.  

  
##/Fato## 

 

 

2.6 Existem critérios de contrapartida, estabelecidos pela Ifes, para a manutenção 

do benefício (exemplo: desempenho acadêmico mínimo, frequência mínima)? 
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A UFU estabelece critérios de contrapartida específicos para os alunos assistidos, em 

consonância com o Decreto nº 7.234/2010, como forma de manutenção dos benefícios do 

Pnaes.  

 

A Resolução nº 15/2009 do Conselho Universitário, que estabelece a Política de 

Assistência Estudantil da Universidade Federal de Uberlândia, estipula o seguinte em seu 

Art. 5º, § 3º: 
 
“Os programas e projetos destinados a cada grupo de estudantes, regulares ou especiais, 

serão definidos na normatização desta política no Conselho de Extensão, Cultura e 

Assuntos Estudantis (CONSEX), contemplando o rendimento acadêmico como critério 

básico para permanência.” 

 

Há diversas resoluções do Consex, as quais abordam diferentes tipos de assistência 

(moradia, transporte, alimentação, entre outros) e detalham os requisitos de contrapartida 

em cada área de atuação assistencial. Os citados normativos têm em comum a exigência 

de o beneficiário estar matriculado, bem como ter frequência e rendimento estudantil 

mínimos. 

 

Cumpre destacar que o cumprimento das condicionalidades é monitorado semestralmente 

pela Divisão de Assistência ao Estudante (Diase), por meio de sistema informatizado da 

Divisão de Administração e Registro Escolar e/ou pelo acompanhamento da vida 

acadêmica do aluno. 

  
##/Fato## 

 

 

 

3. Conclusão 

 
 

Verificou-se, por meio do presente trabalho, que o Programa Nacional de Assistência 

Estudantil (Pnaes) apresenta os seguintes aspectos que contribuem para o alcance dos 

objetivos da unidade:  

1) Os mecanismos de controles internos administrativos adotados pela Universidade 

Federal de Lavras – Ufla, nas fases de planejamento, execução e controle do Pnaes foram 

considerados adequados. 

 

2) Os controles administrativos relativos à seleção de alunos e sobre os pagamentos 

efetuados no âmbito do Pnaes são eficientes. 

3) A escolha das áreas de atuação e aplicação dos recursos do Pnaes está de acordo com 

as modalidades previstas no Decreto nº 7.234/2010, e foi fundamentada em estudos e 

análises relativas à demanda social. 

4) A divulgação do programa é eficiente, atingindo o público-alvo da política. 

5) A Ufla realiza avaliação quanto ao resultado do programa, e estabeleceu índices e 

metas quantificáveis. 

6) Os critérios de seleção estão adequados, atendendo aos princípios estabelecidos no 

Decreto nº 7.234/2010, em particular quanto ao critério renda.   
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Belo Horizonte/MG, 22 de março de 2017. 

 

 

 

Relatório supervisionado e aprovado por:  

 

_____________________________________________________________ 

Superintendente da Controladoria Regional da União no Estado de Minas Gerais 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 
Ordem de Serviço nº 201604711 

 

1 GESTÃO OPERACIONAL                            

1.1 Avaliação dos Resultados da Gestão  

1.1.1 Avaliação dos Resultados da Gestão  

1.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Insuficiência de recursos humanos na estrutura administrativa relacionada ao 

Pnaes.  

 

Fato 
 

A Pró-Reitoria de Assitência Estudantil – Proae tem por missão contribuir com o acesso, 

a permanência e a conclusão de curso da comunidade estudantil na Universidade Federal 

de Uberlândia (UFU), por meio da implementação da Política de Assistência Estudantil 

voltada para inclusão social, produção de conhecimentos, formação ampliada, melhoria 

do desempenho acadêmico e da qualidade de vida, garantindo o direito à educação aos 

discentes. 

 

A Praec, para melhor execução de suas atribuições, está implantando sistema integrado 

com as Pró-Reitorias de Graduação, Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, o que irá 

facilitar a gestão do Programa de Assistência Estudantil, obtendo-se mais celeridade nos 

levantamentos e avaliações de desempenho dos estudantes, uma vez que as atividades 

acadêmicas exercidas pelo estudante poderão ser obtidas diretamente por meio desse 

sistema.  

 

De acordo com informações prestadas pela Pró-Reitoria, em resposta à Solicitação de 

Auditoria nº 201604711/02, de 31 de janeiro de 2017, a equipe é reduzida em relação ao 

número de atividades a serem executadas. Para o desempenho adequado das atividades 

seriam necessários mais servidores, tendo em vista a alteração do perfil dos discentes e 
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as novas demandas consequentes, que sobrecarregam as equipes da assistência estudantil 

de todo o país, da ampliação do número de análises socioeconômicas à quantidade de 

serviços prestados, requerendo que a distribuição de vagas para servidores seja sensível 

à nova conjuntura. A quantidade de servidores em 2016 é a mesma para atender um 

público maior do que aquele registrado em 2010 (de acordo com a III e IV Pesquisa do 

Perfil socioeconômico e cultural dos estudantes de graduação das IFES Brasileiras), uma 

vez que a UFU aderiu desde 2013 à reserva de 50% de suas vagas ao sistema de cotas. 

 

O quadro de servidores é um dos maiores gargalos da assistência estudantil na UFU. Com 

o crescimento exponencial da necessidade por serviços, a equipe tem encontrado 

limitações para responder à demanda apresentada, em especial: carência de assistentes 

administrativos, ausência de técnico em desporto nos campi fora de sede; ausência de 

médico psiquiatra e clínico, além de técnicos em enfermagem e carência de assistentes 

sociais, nutricionistas e psicólogos. É importante destacar que, para vários cargos 

extintos, após as aposentadorias, não houve reposição do quadro de pessoal. 

 

  
##/Fato## 
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