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1 – INTRODUÇÃO: 
 

Inicialmente, cumpre anotar que em razão da execução do Plano Anual de Atividades de 
Auditoria Interna - PAINT/2014, com a realização dos trabalhos de auditoria na Área de 
Gestão Financeira, de maneira especial na subárea Auxílio Financeiro a Estudantes,foi 
realizada uma análise minuciosa acerca de toda documentação dos beneficiários, 
utilizando por base os editais 2013, da amostra, certificando a legalidade e legitimidade 
dos pagamentos. 
 
A demanda se tornou imprescindível principalmente em função da sua elevada 
materialidade e o risco cada vez mais eminente. Sendo assim, a realização de uma 
auditoria nessa área contribuirá para agregar valor à gestão,a fim de prevenir a 
ocorrência de futuras impropriedades. 
 
A ação foi deflagrada com envio de memorando ao gestor máximo, Diretores de Câmpus 
e Diretoria de Assistência Estudantil - DIAE, comunicando o início dos trabalhos, e 
posteriormente com o envio de Solicitações de Auditoria visando obtenção de todo 
material necessário à realização da auditoria, aperfeiçoando-se com a correlação de 
informações obtidas através de utilização dos sistemas SIAFI, Q-Acadêmico e Sistema de 
Solicitação PRAAE da Intranet. 
 
Os trabalhos conclusivos foram realizados por meio de testes, análises e consolidação de 
informações recolhidas, em estrita observância às normas de auditoria interna, em 
especial às aplicáveis ao serviço público federal. Nenhuma restrição foi imposta à 
realização deste trabalho, no entanto, a conclusão do trabalho se deu nesta data em 
função da greve no Instituto. 
 
Cumpre ressaltar, que a Auditoria Interna sustentada em procedimentos técnicos, avalia 
se os atos praticados estão consoantes às normas e regulamentos, relatando a situação 
encontrada com respaldo em evidências consistentes. Seu objetivo é adicionar valor e 
melhorar as operações da entidade.  
 
 

1.1 – Escopo do trabalho 
 
Para cumprir com os objetivos propostos nesta ação, os exames foram realizados pela 
técnica estatística de amostragem probabilística – sobre 5% do universo de concessões 
em cada Câmpus no ano de 2013, considerando as diversas modalidades, e para tanto, 
foi aplicado um sistema gerador de números aleatórios, o qual serviu como 
determinante da amostra selecionada. 
 
Ademais, para fins de definição dos processos objeto de análise, foi considerada a 
materialidade dos recursos financeiros envolvidos, a criticidade relativa às concessões e  
pagamentos indevidos, bem como a relevância das concessões dos auxílios em relação à 
sua missão institucional. 
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Esta ação da Auditoria Interna buscou avaliar o grau de confiabilidade dos controles 
internos da área de gestão financeira, especialmente perante a Diretoria de Assistência 
Estudantil e Coordenarias dos Câmpus, a fim de propor melhorias para correção das 
fragilidades detectadas. 
 
1.2 – Programa do Governo 
 

Programa:Educação Profissional e Tecnológica. 
 
Ação:Assistência ao Educando da Educação Profissional. 
 
Objeto Examinado: 
 
Avaliar a adequação dos procedimentos adotados pelo Instituto Federal de Sergipe na 
concessão e controle dos Auxílios Financeiros aos Estudantes. 
 
Objetivos dos Exames: 
 
Verificar a existência de regulamentação interna (procedimentos, instrução normativa, 
resolução etc) que estabeleça os critérios para concessão dos benefícios e sua 
conformidade com a legislação aplicável; 
Avaliar a observância de critérios relevantes previstos para concessão dos auxílios em 
relação à legislação aplicável; 
Certificar a legalidade e legitimidade dos pagamentos; 
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2 - RESULTADOS DOS EXAMES POR UNIDADE GESTORA: 
 
 
2.1 – Câmpus São Cristóvão 
 
CONSTATAÇÃO: 001 
Auxílio Transporte deferido a estudantes residentes no próprio Câmpus.  
 
a) Evidências: 
Edital nº 005/2013 – Cadastramento e Recadastramento no PRAAE 2013.1; 
Documentação dos beneficiários; 
Regulamentação nº 31 de 12/09/2011 do Conselho Superior do IFS; 
Consulta ao sistema Q-Acadêmico; 
Consulta ao SIAFI. 
 
b) Fato: 
Os beneficiários listados na planilha a seguir recebem o auxílio transporte e estudam em 
regime de internato, não necessitando, diariamente, realizar o trajeto casa-escola-casa, 
conforme preconiza no art. 4º, da Regulamentação nº 31 de 12/09/2011 do Conselho 
Superior do IFS.  
 

Regulamentação nº 31, do Conselho Superior do IFS: 
Art. 4º. O Auxílio Transporte é a concessão de um valor monetário para 
estudantes que necessitem realizar o trajeto casa-escola-casa. 

 
Tais situações foram constatadas através das informações constantes no Q-Acadêmico e 
no formulário de estudo socioeconômico. 
 

UNIDADE BENEFÍCIO BENEFICIÁRIO REGIME DO BENEFICIÁRIO 

SÃO CRISTÓVÃO Transporte B. J. S. Aluno Interno  

SÃO CRISTÓVÃO Transporte I. R. N. N. Aluno Interno 

SÃO CRISTÓVÃO 
Transporte/ 

Material 
J. R. S. Aluno Interno 

SÃO CRISTÓVÃO Transporte J. O. F. Aluno Interno 

 
c) Causa: 
Equívoco de interpretação da norma quando da concessão do auxílio transporte. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Por meio da Comunicação Interna nº 19/2014 do Coordenador de Assistência Estudantil 
do Câmpus, se manifestou da seguinte forma: 
 

NOME DO BENEFICIÁRIO AUXÍLIO REGIME DO BENEFICIÁRIO ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO 

B. J. S. Transporte Residente Neópolis/SE 

mailto:audint@ifs.edu.br
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I. R. N. N. Transporte Residente Penedo/AL 

J. R. S. Transporte/ Material Residente Rio Real/BA 

J. O. F. Transporte Residente Brejo Grande/SE 

 
Os estudantes residentes do Campus São Cristóvão permanecem na instituição de 
segunda-feira à sexta-feira, retornando às suas localidades no final de semana, fazendo 
jus, portanto, ao auxílio transporte para custear as despesas com deslocamento. 
Embora, os estudantes listados não realizem diariamente o trajeto casa-escola-casa, a 
maioria reside em municípios do estado localizados a uma distância considerável e até 
em outros estados conforme exposto na tabela acima. De acordo com a 
Regulamentação nº 31 do Conselho Superior do IFS, o seu art. 4º referenda que “o 
auxilio transporte é a concessão de um valor monetário para estudantes que necessitam 
realizar o trajeto casa-escola-casa”. Pode ser interpretado segundo a citação transcrita, 
que a concessão não é destinada apenas aos estudantes que realizam esse trajeto 
diariamente e sim a todos os estudantes matriculados no IFS em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica, que pagam passagens para o trajeto supracitado. 
Conforme a Resolução nº 07/2014/CS, art. 1º, “o Auxílio Transporte, pertence ao 
Programa de Assistência e Acompanhamento ao Educando do IFS-PRAAE têm por 
finalidade a garantia de igualdade de condições para o acesso e permanência do 
estudante nesta instituição de ensino, pesquisa e extensão com base nos “Princípios e 
Fins da Educação Nacional”, estabelecidos nos Artigos 2º e 3º da Lei nº, 9.394, de 20 de 
Dezembro de 1996”. Ainda de acordo com a Resolução “o Auxílio transporte é a 
concessão de um valor monetário para estudantes que necessitam realizar o trajeto 
residência-escola-residência”. Portanto, as características peculiares do Campus São 
Cristóvão, que oferece o regime de residência (internato) aos estudantes, a 
periodicidade diária ou semanal é pouco relevante, uma vez que os beneficiários 
destacados, necessitam do recurso para o custeio de passagens e deslocamento, 
inclusive para municípios localizados nos estados da Bahia e Alagoas. Isso implica em 
afirmar, que a concessão do auxílio é condição sine qua non para a permanência dos 
estudantes na instituição, cumprindo o objetivo maior, a saber, o êxito acadêmico 
expresso através da possibilidade concreta de conclusão do curso. 
 
e) Análise da Manifestação: 
Os argumentos apresentados pelo gestor quanto à interpretação da norma interna, a 
nosso ver, não devem prosperar, em face, principalmente, do princípio da razoabilidade 
que se aplica ao serviço público, e que segundo o doutrinador Antonio José Calhau de 
Resende é definido da seguinte forma: 
 

“A razoabilidade é um conceito jurídico indeterminado, elástico e variável no 
tempo e no espaço. Consiste em agir com bom senso, prudência, moderação, 
tomar atitudes adequadas e coerentes, levando-se em conta a relação de 
proporcionalidade entre os meios empregados e a finalidade a ser 
alcançada, bem como as circunstâncias que envolvem a pratica do ato”. 
(grifou-se)  
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Portanto, a luz deste princípio, a ausência do termo “diariamente” não é suficiente para 
concluir pela concessão do auxílio transporte a beneficiários que só fazem jus nos finais 
de semana. Diante de tal fato, a seguinte situação pode se apresentar: 
 
1ª) O benefício concedido aos estudantes citados no fato deveria ser proporcional, 
situação não prevista na norma;  
 
Nesse sentido, é que tem sido adotada a política de assistência estudantil, para a 
modalidade auxílio-transporte, por Instituições de Ensino, a exemplo das que seguem 
abaixo: 
 

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 616/2010 da UNIVERSIDADE FEDERAL 
FLUMINENSE 
Art. 2º- São Objetivos do Programa: 
a) Atender os estudantes que apresentem dificuldades socioeconômicas que 
residem em municípios distantes da Unidade Acadêmica onde estudam e que 
apresentam dificuldades financeiras para suprir as despesas diárias com 
transportes coletivos; (grifou-se) 

 
EDITAL nº 003/2011, de 15 de abril de 2011 do INSTITUTO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP: 
O auxílio-transporte consiste na concessão de um valor financeiro mensal com 
base no número de dias letivos, observando os trajetos (residência-campus-
residência) e valores cobrados pelos serviços de transporte urbano e 
intermunicipal. (grifou-se) 

 
EDITAL Nº 04/2011/IFTO/CAMPUS PALMAS, DE 04 DE JULHO DE 2011: 
2.6 – Auxílio Transporte Urbano: 
2.6.1 – Caracteriza-se no repasse mensal de auxílio financeiro ao valor gasto 
com o vale transporte estudantil durante os dias letivos; (grifou-se) 

 
Por fim, cumpre-se anotar que o fato constatado não sugere a ilegalidade da concessão, 
mas sim sua inadequação, tendo em vista os argumentos supracitados.  
 
Recomendação: 001 
Avaliar a possibilidade de concessão de outro auxílio, que não o transporte, dentre os 
previstos no PRAAE/IFS e desde que presentes os requisitos necessários, aos alunos 
residentes no próprio câmpus. 
 
 
CONSTATAÇÃO: 002 
Ausência de formulário socioeconômico ao cadastramento ou recadastramento no 
PRAAE. 
 
a) Evidências: 
Edital nº 005/2013 – Cadastramento e Recadastramento no PRAAE 2013.1; 
Documentação dos beneficiários;  
Resolução nº 30 de 12/09/2011 do Conselho Superior do IFS; 
Regulamentação nº 31 de 12/09/2011 do Conselho Superior do IFS. 

mailto:audint@ifs.edu.br
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b) Fato: 
Os beneficiários listados na planilha a seguir não apresentaram o formulário 
socioeconômico ao cadastramento ou recadastramento no Programa de Assistência e 
Acompanhamento ao Educando – PRAAE, conforme preconiza o art. 6º, parágrafo único, 
Resolução nº 30 de 12/09/2011, do Conselho Superior do IFS e art. 4º, parágrafo único, 
da Resolução nº 30 de 12/09/2011 do Conselho Superior do IFS. 
 

Regulamentação nº 31, do Conselho Superior do IFS: 
Art. 6º. O estudante deverá requerer sua inscrição junto ao Setor responsável 
pela Assistência Estudantil e/ou Serviço Social de cada Campus e submeter-se 
a estudo socioeconômico realizado pelo Assistente Social do setor.  
Parágrafo único. Para participar do processo de inscrição o estudante deverá 
cadastrar-se e/ou recadastrar-se no PISOC e preencher requerimento e 
formulário socioeconômico, bem como apresentar todos os documentos 
referentes à comprovação de renda, de despesas e da composição familiar. 

 
Resolução nº 30 de 12/09/2011, do Conselho Superior do IFS: 
Art. 4º. O estudante deverá requerer sua inscrição junto ao setor responsável 
pela Assistência Estudantil e/ou Serviço Social de cada Campus da Instituição 
e submeter-se a estudo socioeconômico realizado pelo Assistente Social do 
setor.  
Parágrafo único. Para participar do processo de inscrição o estudante deverá 
cadastrar-se e/ou recadastrar-se no PISOC e preencher requerimento e 
formulário socioeconômico, bem como apresentar todos os documentos 
referentes à comprovação de renda, de despesas e da composição familiar. 

 
Ressalte-se que o Formulário Socioeconômico para solicitação de auxílio e bolsas do 
PRAAE/IFS é o documento pelo qual o beneficiário declara suas despesas mensais, os 
auxílios pleiteados, bem como a renda e composição familiar.  
 

UNIDADE BENEFÍCIO BENEFICIÁRIO NÃO APRESENTOU 

SÃO CRISTÓVÃO Transporte A. H. N. Formulário socioeconômico 

SÃO CRISTÓVÃO Transporte A. M. O. S. Formulário socioeconômico 

SÃO CRISTÓVÃO Transporte B. J. S. Formulário socioeconômico 

SÃO CRISTÓVÃO 
Bolsa Inclusão 

Social 
(Permanência) 

C. O. S. Formulário socioeconômico 

SÃO CRISTÓVÃO Transporte D. P. S. Formulário socioeconômico 

SÃO CRISTÓVÃO Residência F. J. F. Formulário socioeconômico 

SÃO CRISTÓVÃO Transporte I. R. N. N. Formulário socioeconômico 

SÃO CRISTÓVÃO Transporte/ 
Material 

J. R. S. Formulário socioeconômico 

SÃO CRISTÓVÃO Transporte J. O. F. Formulário socioeconômico 

SÃO CRISTÓVÃO Material/ 
Permanência 

M. A. S. Formulário socioeconômico 

SÃO CRISTÓVÃO Transporte M. V. P. Formulário socioeconômico 

SÃO CRISTÓVÃO Transporte N. S. S. B. Formulário socioeconômico 
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Ressalte-se, por fim, que apenas na documentação apresentada pelo beneficiário W. F. 
S. C., da amostra analisada, consta tal documentação. 
 
c) Causa: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles adequados para apresentação 
do requerimento e formulário socioeconômico. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Por meio da Comunicação Interna nº 19/2014 do Coordenador de Assistência Estudantil 
do Câmpus, se manifestou da seguinte forma: 
 
A partir do ano de 2013 (Edital nº 005/2013) as solicitações de cadastramento ou 
recadastramento no Programa de Assistência e Acompanhamento ao Educando – 
PRAAE – Campus São Cristóvão forma efetuadas no sítio do IFS/DIAE 
http://ifs.edu.br/praae2013. Depois de realizar a solicitação através do endereço 
eletrônico e preencher o formulário socioeconômico disponível, apenas, online o 
estudante comparecia à Seção de Assistência Estudantil – SAE (atualmente 
Coordenadora de Assistência Social – CAS), munido do comprovante de inscrição e dos 
documentos solicitados para o cadastramento ou para o recadastramento. Ressalta-se 
que o estudante poderia declarar no formulário online suas despesas, composição 
familiar, renda mensal, estado civil auxílio pleiteado, dentre outras informações. 
Importante ressaltar também, que apenas o profissional de serviço social do Campus  e 
da DIAE tinham acesso por meio de senha ao sistema e que a (o) Assistente Social 
responsável pelo estudo socioeconômico poderia emitir o parecer social, deferir auxílio, 
indicar a necessidade de visitas e fazer alterações nas declarações caso necessário 
através do formulário online. Ou seja, o formulário impresso foi substituído pelo 
formulário online de acesso exclusivo da(o) Assistente Social de cada campus, da DIAE e 
do setor de DTI. 
 
e) Análise da Manifestação: 
A Audint avaliou que, após informações prestadas pela Coordenação de Assistência 
Estudantil, o fato constatado não mais subsiste.  
 
 
CONSTATAÇÃO: 003 
Ausência de documentação necessária ao cadastramento ou recadastramento no 
PRAAE. 
 
a) Evidências: 
Edital nº 005/2013 – Cadastramento e Recadastramento no PRAAE 2013.1; 
Documentação dos beneficiários; 
Resolução nº 30 de 12/09/2011 do Conselho Superior do IFS; 
Regulamentação nº 31 de 12/09/2011 do Conselho Superior do IFS. 
 
b) Fato: 

mailto:audint@ifs.edu.br
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Os beneficiários listados na planilha a seguir não apresentaram documentação 
necessária para o cadastramento ou recadastramento no Programa de Assistência e 
Acompanhamento ao Educando – PRAAE conforme item 4 do Edital nº 005/2013. 
 
Cumpre registrar que o item 7.2 do citado edital traz que “A solicitação para 
cadastramento (subitem 4.1) ou recadastramento (subitem 4.2) no PRAAE, em 2013.1 
somente será validada com documentação completa exigida neste edital.” 
 

UNIDADE BENEFÍCIO BENEFICIÁRIO NÃO APRESENTOU 

SÃO CRISTÓVÃO Transporte A. H. N. 
– Não apresentou Declaração de Dependência Financeira 
(conforme subitem 4.1, inciso IV, letra b); 

SÃO CRISTÓVÃO 

Transporte A. M. O. S. 

 – Não apresentou documento do estado civil da estudante, 
apesar de constar que a mesma é casada(conforme cópia da 
CTPS e consulta ao Q-Acadêmico), tampouco apresentou 
comprovantes de renda ou declaração do seu marido 
(conforme subitem 4.1, inciso VIII, do Edital 05/2013); 

SÃO CRISTÓVÃO 

Transporte B. J. S. 

 – Não consta comprovante de matrícula, apesar de ter sido 
verificado no Q-Acadêmico que o aluno encontrava-se 
matriculado; (ver item 4.1, inciso I, e item 7.2, ambos do Edital  
nº 05/2013); 

SÃO CRISTÓVÃO 
Bolsa Inclusão 

Social 
(Permanência) 

C. O. S. 

– Não apresentou Declaração de Dependência Financeira 
(conforme subitem 4.1, inciso IV, letra b do Edital nº 05/2013); 
 
– Não apresentou cópias simples da CTPS dos componentes 
familiares maiores de 18 anos ou Declaração de não possuinte 
de CTPS (conforme subitem 4.1, inciso VII, letra b, do Edital nº 
05/2013); 
 
–Não apresentou documento do estado civil do estudante e 
dos membros da família (conforme subitem 4.1, inciso VIII, do 
Edital 05/2013); 

SÃO CRISTÓVÃO 

Transporte D. P. S. 

– Não apresentou documento do estado civil do estudante e 
dos membros da família, em que pese constar na conta de 
água o nome do pai, este não compôs a renda familiar 
(conforme subitem 4.1, inciso VIII, do Edital 05/2013); 

SÃO CRISTÓVÃO 

Residência F. J. F. 

– Não consta comprovante de matrícula, apesar de ter sido 
verificado no Q-Acadêmico que o aluno encontrava-se 
matriculado; (ver item 4.1, inciso I, e item 7.2, ambos do Edital 
nº 05/2013); 

SÃO CRISTÓVÃO 
Transporte I. R. N. N. 

2 – Não apresentou Declaração de Dependência Financeira 
(conforme subitem 4.1, inciso IV, letra b, do Edital nº 
05/2013); 

SÃO CRISTÓVÃO 

Transporte/ 
Material 

J. R. S. 

 – Não consta comprovante de matrícula, apesar de ter sido 
verificado no Q-Acadêmico que o aluno encontrava-se 
matriculado; (ver item 4.1, inciso I, e item 7.2, ambos do Edital 
nº 05/2013); 
 
– Não apresentou Declaração de Dependência Financeira 
(conforme subitem 4.1, inciso IV, letra b do Edital nº 05/2013); 
 
– Não apresentou cópias simples da CTPS dos componentes 
familiares maiores de 18 anos ou Declaração de não possuinte 
de CTPS (conforme subitem 4.1, inciso VII, letra b, do Edital nº 
05/2013); 

SÃO CRISTÓVÃO 

Transporte J. O. F. 

– Não consta comprovante de matrícula, apesar de ter sido 
verificado no Q-Acadêmico que o aluno encontrava-se 
matriculado; (ver item 4.1, inciso I, e item 7.2, ambos do Edital 
nº 05/2013); 
 
 – Não apresentou Declaração de Dependência Financeira 
(conforme subitem 4.1, inciso IV, letra b, do Edital nº 
05/2013); 
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– Não apresentou cópias simples da CTPS dos componentes 
familiares maiores de 18 anos ou Declaração de não possuinte 
de CTPS (conforme subitem 4.1, inciso VII, letra b, do Edital nº 
05/2013); 

SÃO CRISTÓVÃO 

Material/ 
Permanência 

M. A. S. 

– Em que pese terem apresentado Declaração de 
Dependência Financeira, estas se encontram sem assinatura 
.(conforme subitem 4.1, inciso IV, letra b do Edital); 
 
 – Não apresentou documento do estado civil do estudante e 
dos membros da família (conforme subitem 4.1, inciso VIII, do 
Edital 05/2013); 

SÃO CRISTÓVÃO 

Transporte M. V. P. 

– Não consta comprovante de matrícula, apesar de ter sido 
verificado no Q-Acadêmico que a aluna encontrava-se 
matriculada; (ver item 4.1, inciso I, e item 7.2, ambos do Edital 
05/2013); 

SÃO CRISTÓVÃO 

Transporte N. S. S. B. 

– Não apresentou Declaração de Dependência Financeira 
(conforme subitem 4.1, inciso IV, letra b, do Edital 05/2013); 
 
– Não apresentou documento do estado civil do estudante e 
dos membros da família (conforme subitem 4.1, inciso VIII, do 
Edital 05/2013); 

SÃO CRISTÓVÃO 
Transporte W. F. S. C. 

– Não apresentou Declaração de Dependência Financeira 
(conforme subitem 4.1, inciso IV, letra b, do Edital 05/2013); 

 
c) Causa: 
Aprovação de auxílio apoiada em interpretação exclusivamente subjetiva do(a) 
Assistente Social. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Por meio da Comunicação Interna nº 19/2014 do Coordenador de Assistência Estudantil 
do Câmpus, se manifestou da seguinte forma: 
Para o exercício profissional com qualidade e fortalecimento do projeto ético-político, a 
(o) Assistente Social deve garantir a liberdade de realização dos estudos 
socioeconômicos e autonomia para emitir pareceres sociais respaldados na legislação 
profissional da profissão em vigência. A maioria dos estudantes do Campus São 
Cristóvão apresentam renda familiar inferior a meio salário mínimo, ainda fazem parte 
do Programa de Transferência de Renda “Bolsa Família” do Governo Federal, também 
residem em outros municípios e estados vizinhos, tais como, Alagoas e Bahia; 
pertencem a famílias monoparentais (chefiadas pela mãe) ou reconstruídas, as quais 
geralmente apresentam problemas com uso de álcool e outras drogas e vínculos 
familiares fragilizados. De acordo com as análises referentes aos dados dos estudantes 
inscritos no Programa de Assistência e Acompanhamento ao Educando (PRAAE/IFS), 
constatou-se que a maioria dos assistidos pelo Programa é constituída por adolescentes 
das classes vunerabilizadas economicamente, com uma demanda de atendimento 
vinculada a diferentes condições socioeconômicas que dependem dos auxílios 
concedidos para garantir o direito ao acesso e à permanência na escola, direito esse 
garantido na Constituição Federal de 1988, no Estatuto da Criança e do Adolescente – 
ECA e na Lei de Diretrizes de Base da Educação – LDB nº 9.394/1996. Considerando a 
realidade apresentada e tendo como base legal a Constituição Federal, que dispõe em 
seu art. 205º “a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
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qualificação para o trabalho”. Embora verificada ausência de documentação a assistente 
social deferiu o pedido por considerar o indivíduo em sua totalidade (dimensões 
objetivas e subjetivas) e por ser possível a análise das informações por outros meios 
como: Q-Acadêmico, visitas domiciliares, acompanhamento individual, Número de 
Identificação Social – NIS (que comprova a inserção dos beneficiários em outros 
programas sociais do Governo Federal). Deve ser mencionado que no caso dos 
estudantes assistidos pelo PRAAE em anos anteriores, já houve um estudo 
socioeconômico realizado. Acrescenta-se a mudança no sistema de recadastramento, 
que prevê a atualização cadastral, por meio da autodeclaração, sendo realizado o 
estudo socioeconômico quando constatadas alterações no status socioeconômico do 
beneficiário.  
 
e) Análise da Manifestação: 
A justificativa apresentada pela Coordenação de Assistência Estudantil corrobora o 
achado uma vez que reconhece a ausência da documentação, contrariando o Edital a 
que estão vinculados. 
 
Ressalte-se que a ausência da documentação, citada no fato, por vezes iria compor a 
renda per capita do beneficiário, caso fosse apresentada. Logo, não é possível afirmar 
que “(...) a assistente social deferiu o pedido por considerar o indivíduo em sua 
totalidade (dimensões objetivas e subjetivas)(...)”. 
 
Tal situação poderá ensejar a preterição de algum beneficiário que teve seu 
requerimento indeferido, em detrimento de outro. Por esse motivo é que o edital previu 
que “A solicitação para cadastramento (subitem 4.1) ou recadastramento (subitem 4.2) 
no PRAAE, em 2013.1 somente será validada com documentação completa exigida neste 
edital.” 
 
Por fim, a análise documental é uma das etapas do processo de seleção, não podendo o 
Assistente Social concluir sua análise pelo deferimento, com a ausência de quaisquer 
dos documentos exigidos no edital. Além disso, a apresentação da documentação do 
estudante de forma completa viabiliza a verificação da fidedignidade e consistência das 
informações por parte dos órgãos de controle. 
 
Recomendação: 001 
Deferir a solicitação de auxílio respaldada na comprovação física dos documentos 
exigidos no edital e nas normas internas, adotando procedimentos/controles adequados 
para conferência da documentação dos alunos, tais como: lista de verificação ou check 
list. 
 
CONSTATAÇÃO: 004 
Ausência do Termo de Compromisso assinado no PRAAE. 
 
a) Evidências: 
Edital nº 005/2013 – Cadastramento e Recadastramento no PRAAE 2013.1; 
Documentação dos beneficiários; 
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Resolução nº 30 de 12/09/2011 do Conselho Superior do IFS; 
Regulamentação nº 31 de 12/09/2011 do Conselho Superior do IFS. 
 
b) Fato: 
Não ficou comprovada, diante da documentação apresentada à Auditoria Interna, a 
coleta da assinatura do Termo de Compromisso dos beneficiários listados na planilha a 
seguir para fins de concessão de benefícios no Programa de Assistência e 
Acompanhamento ao Educando – PRAAE, conforme preceitua o art. 10 da 
Regulamentação nº 31 de 12/09/2011 e art. 8º da Resolução nº 30 de 12/09/2011, 
ambas do Conselho Superior do IFS. 

 
Regulamentação nº 31, do Conselho Superior do IFS: 
Art. 10. Os estudantes contemplados com os Auxílios Alimentação, Residência 
e Transporte serão convocados pelo setor responsável pela Assistência 
Estudantil para assinar termo de compromisso e receber as devidas 
orientações. 
 
Resolução nº 30 de 12/09/2011, do Conselho Superior do IFS: 
Art. 8º.Os estudantes contemplados com o Auxílio Bolsa de Inclusão Social 
serão convocados pelo setor responsável pela Assistência Estudantil para 
assinar termos de compromisso do PISOC e de responsabilidade do uso do 
fardamento de bolsista e receber as devidas orientações. 

 

UNIDADE BENEFÍCIO BENEFICIÁRIO NÃO APRESENTOU 

SÃO CRISTÓVÃO Transporte A. H. N. Termo de compromisso 

SÃO CRISTÓVÃO Transporte A. M. O. S. Termo de compromisso 

SÃO CRISTÓVÃO Transporte B. J. S. Termo de compromisso 

SÃO CRISTÓVÃO 
Bolsa Inclusão 

Social 
(Permanência) 

C. O. S. Termo de compromisso 

SÃO CRISTÓVÃO Transporte D. P. S. Termo de compromisso 

SÃO CRISTÓVÃO Residência F. J. F. Termo de compromisso 

SÃO CRISTÓVÃO Transporte I. R. N. N. Termo de compromisso 

SÃO CRISTÓVÃO Transporte/ 
Material 

J. R. S. Termo de compromisso 

SÃO CRISTÓVÃO Transporte J. O. F. Termo de compromisso 

SÃO CRISTÓVÃO Material/ 
Permanência 

M. A. S. Termo de compromisso 

SÃO CRISTÓVÃO Transporte M. V. P. Termo de compromisso 

SÃO CRISTÓVÃO Transporte N. S. S. B. Termo de compromisso 

SÃO CRISTÓVÃO Transporte W. F. S. C. Termo de compromisso 

 
c) Causa: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles adequados para conferência da 
documentação. 
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d) Manifestação da Unidade: 
Por meio da Comunicação Interna nº 19/2014 do Coordenador de Assistência Estudantil 
do Câmpus, se manifestou da seguinte forma: 
 
Considerando as ações da Assistência Estudantil do IFS, nos moldes atuais como uma 
proposta recente, a Diretoria de Assistência Estudantil – DIAE, em atuação coletiva junto 
às Coordenadorias de Assistência Social dos campi, buscou efetuar a padronização das 
matrizes utilizadas no processo de estudo socioeconômico. Assim, a ausência do termo 
de compromisso justifica-se pela não conclusão desse trabalho de padronização à 
época. Destaca-se ainda, o fato de a atual normatização que versa sobre o PRAAE, ter a 
sua aprovação obtida recentemente no Conselho Supeior. É importante sinalizar que o 
próximo edital já contemplará no seu cronograma, o período de assinatura do termo de 
compromisso pelos estudantes selecionados. 
 
e) Análise da Manifestação: 
A justificativa apresentada pela Coordenação de Assistência Estudantil corrobora o 
achado uma vez que reconhece a ausência do termo de compromisso, contrariando as 
normas internas citadas no fato. 
 
Impende frisar que é justamente através do Termo de Compromisso que os estudantes 
tomam conhecimento acerca das normas que regem o Programa dentro do Câmpus, 
inclusive seus deveres enquanto assistido, razão pela qual sua ausência deve ser evitada 
de todas as formas. 
 
Além disso, não deve prosperar a alegação de ausência padronização, pois, por se tratar 
de um trabalho realizado em todas as unidades, verificou-se que algumas apresentaram 
os termos de compromisso dos beneficiários, a exemplo dos Câmpus Aracaju, Lagarto, 
Estância e Itabaiana. 

Recomendação: 001 

Exigir dos beneficiários do PRAAE a assinatura do termo de compromisso e ato contínuo, 
passar as devidas orientações aos estudantes contemplados, nos termos dos normativos 
vigentes. 
 
 
CONSTATAÇÃO: 005 
Ausência de acompanhamento dos estudantes assistidos no PRAAE. 
 
a) Evidências: 
Edital nº 005/2013 – Cadastramento e Recadastramento no PRAAE 2013.1; 
Documentação dos beneficiários; 
Resolução nº 30 de 12/09/2011 do Conselho Superior do IFS; 
Regulamentação nº 31 de 12/09/2011 do Conselho Superior do IFS. 
 
b) Fato: 
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Não ficou comprovado, diante das documentações apresentadas pela assistência 
estudantil, o acompanhando aos estudantes assistidos, conforme estabelece o art. 13 da 
Regulamentação nº 31 de 12/09/2011 e art. 13 da Resolução nº 30 de 12/09/2011, 
ambas do Conselho Superior do IFS. 
 

Regulamentação nº 31, do Conselho Superior do IFS: 
Art. 13. O acompanhamento aos estudantes assistidos dar-se-à 
via setor responsável pela Assistência Estudantil, com: 
I – boletim acadêmico expedido pelo registro escolar ou sistema 
acadêmico; 
II – atualização da situação socioeconômica, verificada pelo 
Serviço Social; 
III – atendimento e/ou acompanhamento sistemático. 
 
Resolução nº 30 de 12/09/2011, do Conselho Superior do IFS: 
Art. 13. Para avaliar o desempenho das atividades e a freqüência, 
o acompanhamento dar-se-á via setor responsável pela 
Assistência Estudantil, através de:  
I – Ficha de avaliação e Registro de frequência validados pela 
chefia imediata;  
II – Boletim acadêmico expedido pelo registro escolar ou sistema 
acadêmico;  
III – Atualização da situação socioeconômica, verificada pelo 
Serviço Social;  
IV – Reunião de avaliação semestral com as chefias responsáveis 
pela orientação dos bolsistas.  
Parágrafo único. O aprendizado dos bolsistas nas modalidades 
Júnior e Trainee dar-se-á de forma gradual, mediante vivência. 

 

UNIDADE BENEFÍCIO BENEFICIÁRIO NÃO APRESENTOU  

SÃO CRISTÓVÃO Transporte A. H. N. 
Comprovação de acompanhamento do estudante 

(Art. 13, I e II da Regulamentação nº 31/2011/CS/IFS) 

SÃO CRISTÓVÃO 
Transporte A. M. O. S. 

Comprovação de acompanhamento do estudante 
(Art. 13, I e II da Regulamentação nº 31/2011/CS/IFS) 

SÃO CRISTÓVÃO 
Transporte B. J. S. 

Comprovação de acompanhamento do estudante 
(Art. 13, I e II da Regulamentação nº 31/2011/CS/IFS) 

SÃO CRISTÓVÃO 
Bolsa Inclusão 

Social 
(Permanência) 

C. O. S. 
Comprovação de acompanhamento do estudante 

(Art. 13, I, II e III da Regulamentação nº 30/2011/CS/IFS) 

SÃO CRISTÓVÃO 
Transporte D. P. S. 

Comprovação de acompanhamento do estudante 
(Art. 13, I e II da Regulamentação nº 31/2011/CS/IFS) 

SÃO CRISTÓVÃO 
Residência F. J. F. 

Comprovação de acompanhamento do estudante 
(Art. 13, I e II da Regulamentação nº 31/2011/CS/IFS) 

SÃO CRISTÓVÃO 
Transporte I. R. N. N. 

Comprovação de acompanhamento do estudante 
(Art. 13, I e II da Regulamentação nº 31/2011/CS/IFS) 

SÃO CRISTÓVÃO Transporte/ 
Material 

J. R. S. 
Comprovação de acompanhamento do estudante 

(Art. 13, I e II da Regulamentação nº 31/2011/CS/IFS) 

SÃO CRISTÓVÃO 
Transporte J. O. F. 

Comprovação de acompanhamento do estudante 
(Art. 13, I e II da Regulamentação nº 31/2011/CS/IFS) 

SÃO CRISTÓVÃO Material/ 
Permanência 

M. A. S. 
Comprovação de acompanhamento do estudante 

(Art. 13, I, II e III da Regulamentação nº 30/2011/CS/IFS) 

mailto:audint@ifs.edu.br


                                RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 001/2014      

                                                        AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 
 

 

17 Rua Francisco Portugal, nº 150, Bairro Salgado Filho, CEP 49020-390, Aracaju/Sergipe 
Tel.: (79) 3711-3154, email: audint@ifs.edu.br 
 

 

SÃO CRISTÓVÃO 
Transporte M. V. P. 

Comprovação de acompanhamento do estudante 
(Art. 13, I e II da Regulamentação nº 31/2011/CS/IFS) 

SÃO CRISTÓVÃO 
Transporte N. S. S. B. 

Comprovação de acompanhamento do estudante 
(Art. 13, I e II da Regulamentação nº 31/2011/CS/IFS) 

SÃO CRISTÓVÃO 
Transporte W. F. S. C. 

Comprovação de acompanhamento do estudante 
(Art. 13, I e II da Regulamentação nº 31/2011/CS/IFS) 

 
Restou comprovar também, para que se evite pagamento indevido, como se dá a 
verificação e controle nos casos de conclusão do curso ou trancamento da matrícula 
quando os estudantes beneficiários deixam de informar tal fato, conforme instituem os 
arts. 15 e 16 da Regulamentação nº 31 de 12/09/2011 do Conselho Superior do IFS. 
 

Art. 15. Constituem-se deveres dos estudantes assistidos por Auxílios 
Alimentação, Residência e Transporte:  
(...) 
IV – informar o setor responsável pela Assistência Estudantil quando trancar a 
matrícula; 
 
Art. 16. Os Auxílios Alimentação, Residência e Transporte serão cancelados 
automaticamente quando o estudante concluir o curso ou trancar matrícula. 

 
c) Causa: 
Deficiências no acompanhamento aos beneficiários dos auxílios. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Por meio da Comunicação Interna nº 19/2014 do Coordenador de Assistência Estudantil 
do Câmpus, se manifestou da seguinte forma: 
 
O acompanhamento é realizado através da já tradicional recepção aos estudantes na 
primeira semana de aula, de visitas domiciliares, reuniões em grupo, informes em sala 
de aula, de forma sistêmica pela equipe de assistência estudantil (Assistente Social, 
Psicóloga, Pedagoga, Assistente de Aluno, etc.) em constante diálogo com a Gerência de 
Apoio e Inclusão – GAI. As problemáticas de natureza disciplinar, rendimento escolar, 
familiar, entre outras, são detectadas pela equipe mencionada. O passo seguinte ocorre 
com o encaminhamento individual ou coletivo aos servidores devidamente qualificados 
do IFS. Os relatórios emitidos, por exemplo, pela(o) Assistente Social, respalda-se no 
código de ética da profissão, por esse motivo, tais documentos têm sigilo resguardado. 
Como consta em memorandos expedidos pela Coordenadoria de Assistência Social – 
CAS, cujas cópias seguem anexadas, existe o acompanhamento da frequência dos 
assistidos à instituição, realizado in loco pela Coordenadoria de Assistência Social – CAS 
em conjunto com a Seção de Registro Escolar – SRE, que fornece as listas dos alunos 
matriculados nas várias modalidades de curso (integrado, superior etc.), além de 
contato com professores e verificação das cadernetas das disciplinas. Quando 
necessário, alguns estudantes são consultados sobre a situação de permanência dos 
colegas beneficiários, prestando valiosa contribuição ao processo de acompanhamento, 
com a emissão de solicitações de suspensão parcial ou permanente de concessão de 
auxílios. 
 
e) Análise da Manifestação: 
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Em que pese a Coordenação de Assistência Social ter demonstrado, mediante a 
apresentação de Comunicações Internas, que houve o acompanhamento do boletim 
acadêmico expedido pelo registro escolar ou sistema acadêmico, sugerindo, inclusive, a 
suspensão dos beneficiários ausentes, esse não é suficiente para elidir a situação 
apontada no fato. Restou necessário comprovar, mediante a apresentação de 
documentos, como se deu o acompanhamento exigido nos incisos II e III, do Art. 13 da 
Regulamentação nº 31/CS/IFS. 
 
Por fim, resta salientar que em relação ao sigilo profissional do(a) Assistente Social, foi 
esclarecido por meio do Memorando Eletrônico nº 22/2014/AUDINT/IFS, de 27 de 
março de 2014, encaminhado a DIAE e com cópia para as Coordenadorias dos Câmpus, 
que esclarece que a AUDINT deve possuir acesso irrestrito a todos os documentos e 
informações necessários a realização das auditorias, especialmente, no caso em 
concreto, na Subárea de Auxílio à Estudante, pelos motivos lá expostos.  
 
Recomendação: 001 
Realizar periódica e integralmenteo acompanhamento dos beneficiários do PRAAE, 
documentando, quando for o caso, essa ação, nos termos das normas internas que 
regulam o programa. 
 
 
CONSTATAÇÃO: 006 
Cumulação de auxílios sem parecer do(a) Assistente Social do Câmpus. 
 
a) Evidências: 
Edital nº 005/2013 – Cadastramento e Recadastramento no PRAAE 2013.1; 
Documentação dos beneficiários; 
Regulamentação nº 31 de 12/09/2011 do Conselho Superior do IFS; 
Consulta ao sistema Q-Acadêmico; 
Consulta ao SIAFI. 
 
b) Fato: 
Os beneficiários listados na planilha a seguir recebem de forma cumulativa mais de um 
auxílio, sem, contudo, constar na documentação correlata que tal concessão foi 
precedida de parecer do(a) Assistente Social, conforme disciplina art. 19, da 
Regulamentação CS nº 31/2011 e Item 1.10 do Edital nº 005/2013. 
 

 
Regulamentação nº 31, do Conselho Superior do IFS: 
Art. 19. O estudante quando contemplado com Auxílios Alimentação, 
Residência e Transporte poderá acumular quaisquer outros auxílios do PISOC, 
desde que haja disponibilidade orçamentária da Instituição e de acordo com o 
parecer do assistente social. (grifou-se) 
 
Edital nº 005/2013: 

mailto:audint@ifs.edu.br


                                RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 001/2014      

                                                        AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 
 

 

19 Rua Francisco Portugal, nº 150, Bairro Salgado Filho, CEP 49020-390, Aracaju/Sergipe 
Tel.: (79) 3711-3154, email: audint@ifs.edu.br 
 

 

1.10. Possibilidade de acúmulo:poderá ocorrer acúmulo de auxílios, por 
estudante, em casos excepcionais, conforme disponibilidade orçamentária e 
parecer do (a) Assistente Social do Câmpus. (grifou-se) 

 
Ressalte-se que não se trata de auxílios acumuláveis compulsoriamente, como previsto 
no próprio no subitem 1.11 do Edital nº 005/2013, pois a modalidade monitoria não se 
encontra neste rol. 
 
Por fim, chamamos atenção para o que dispõe o subitem 7.5 do mesmo edital: 
 

7.5. Por limitação de dotação orçamentária para o semestre letivo de 2013.1, 
não haverá possibilidade de acúmulo de auxílios estudantis tanto no âmbito 
do PRAAE como deste com outras bolsas e auxílios, salvo ocorra situação 
excepcional, conforme subitem 1.10, deste edital.  

 

UNIDADE BENEFICIÁRIO AUXÍLIOS ACUMULADOS 

SÃO CRISTÓVÃO B. J. S. Transporte/Monitoria  

SÃO CRISTÓVÃO D. P. S. Transporte/Monitoria 

 
c) Causa: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles adequados para a verificação 
das exigências normativas. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Por meio da Comunicação Interna nº 19/2014 do Coordenador de Assistência Estudantil 
do Câmpus, se manifestou da seguinte forma: 
 
A Resolução nº 41/2011/CS preconiza em seu art. 1º o seguinte: “a monitoria é 
entendida como instrumento para a melhoria do ensino técnico de nível médio, através 
do estabelecimento de novas práticas e experiências pedagógicas que visem fortalecer a 
articulação entre teoria e prática e a integração curricular em seus diferentes aspectos, 
e tem a finalidade de promover a cooperação mútua entre discentes e docentes e, a 
vivência com o professor e com as suas atividades técnico-didáticas”. Segundo a 
Resolução art. 3º, “São requisitos básicos para o estudante participar do Programa de 
Monitoria: 
I- ser estudante regularmente matriculado em Curso Técnico de Médio do IFS; 
II- ter obtido aprovação na disciplina na qual pleiteia a monitoria, demonstrando 
domínio da mesma; 
III- apresentar média geral igual a 7,0 e na disciplina da monitoria igual ou superior a 8,0 
até o momento do pleito; 
IV- ter disponibilidade de tempo para atender as atividades programadas; 
V- não estar cumprindo medida disciplinar conforme a ROD; e  
VI- frequentar regularmente às aulas do curso em que estiver matriculado”. 
Ainda de acordo com a Resolução art. 11º, “a seleção dos estudantes para assumir a 
monitoria será feita por concurso de provas segundo dos critérios estabelecido neste 
Regulamento.” Sendo assim, a seleção de bolsista não é feita por meio de estudo 
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socioeconômico e não necessita do parecer do(a) Assistente Social. Tal seleção é 
realizada através de concurso de provas conforme a Resolução nº41/2011/CS. Isto 
posto, apesar dos recursos destinados à monitoria serem provenientes da assistência 
estudantil, o seu processo de divulgação e seleção está ligado institucionalmente à Pró-
Reitoria de Ensino – PROEN e nos campi aos Departamentos de Ensino – DEN e Gerência 
de Ensino – GEN, que são os responsáveis pela gestão e oferta dessa modalidade. Cabe 
destacar que a natureza da monitoria não é relacionada à vulnerabilidade, como os 
auxílios e bolsas próprios do PRAAE que selecionam mediante estudos socioeconômicos. 
O estudante pleiteante a monitor deve demonstrar domínio numa área/disciplina 
especifica, sendo submetido a um processo seletivo divulgado institucionalmente à 
comunidade via edital, será acolhido àquele que obtiver maior rendimento quantitativo 
nas etapas de um processo acadêmico, ou seja, prevalece o caráter da meritocracia. 
Logo, a monitoria é passível de acúmulo com qualquer outro auxílio do PRAAE cuja 
vulnerabilidade seja o cerne da seleção, pois independe do parecer da Assistente Social, 
uma vez que possuem critérios seletivos e naturezas distintas.  

 
e) Análise da Manifestação: 
Diante dos esclarecimentos prestados pela Coordenação de Assistência Social, quanto a 
cumulação de auxílio monitoria com outros da Assistência Estudantil, restou claro que, 
apesar daquele fazer parte do rol dos benefícios do PRAAE, possui uma sistemática 
diferenciada para a sua análise e concessão, não necessitando de parecer do(a) 
Assistente Social do Câmpus. 
 
Sendo assim, a Audint acata a manifestação apresentada, não emitindo recomendação 
para a constatação em tela. 
 

 
 
2.2 – Câmpus Aracaju 
 
CONSTATAÇÃO: 007 
Ausência de análise ou estudo socioeconômico aos beneficiários do PRAAE. 
 
a) Evidências: 
Edital nº 004/2013 – Cadastramento e Recadastramento no PRAAE 2013.1; 
Documentação dos beneficiários;  
Resolução nº 30 de 12/09/2011 do Conselho Superior do IFS; 
Regulamentação nº 31 de 12/09/2011 do Conselho Superior do IFS; 
Resolução nº 34 de 12/09/2011 do Conselho Superior do IFS; 
Nota Técnica nº 01/2013/Serviço Social do IFS. 
 
b) Fato: 
Não ficou evidenciado, nos processos dos beneficiáriosdo PRAAE listados na planilha a 
seguir e analisados pela AUDINT, que tenha havido análise ou estudo socioeconômico 
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pelo Serviço Social do Câmpus, tendo em vista que na sua maioria o que consta é o 
termo “deferido”, sem, contudo, demonstrar como se chegou a esta conclusão.  
 
Ressalte-se que tal situação vai de encontro ao que prevê os normativos que tratam dos 
auxílios do PRAAE, conforme segue: 
 
 

Resolução nº 30 de 12/09/2011 do Conselho Superior do IFS: 
Art. 5º. Para que o estudante seja selecionado considerar-se-á a sua 
situação de vulnerabilidade socioeconômica, a partir de análise 
socioeconômica, que poderá ser complementada com a viabilização 
de: entrevista, visita domiciliar e/ou junta social realizadas pelo 
Assistente Social de cada Campus do IFS. 
 
Resolução nº 31 de 12/09/2011 do Conselho Superior do IFS: 
Art. 7º. Para que o estudante seja selecionado considerar-se-á a sua 
situação de vulnerabilidade socioeconômica, a partir de análise 
socioeconômica, que poderá ser complementada com a viabilização 
de: entrevista, visita domiciliar e/ou junta social realizadas pelo 
Assistente Social de cada Campus do IFS. 
 
Nota Técnica nº 01/2013/Serviço Social do IFS: 
2.2. Estudo Socioeconômico   
Instrumento utilizado pelo assistente social que tem como finalidade 
conhecer de forma crítica e ética uma determinada situação, esta 
técnica é em geral realizada através de análise documental, entrevista 
e/ou visita domiciliar. (...) 
Como resultado deste estudo socioeconômico o assistente social emite 
parecer social, embasado nas dimensões profissionais, a saber: teórico-
metodológica, técnico-operativa e ético-política. 
 
2.3. Parecer Social 
O parecer social, de exclusividade do assistente social, deve levar em 
consideração as representações, os valores e os significados presentes 
no contexto analisado, bem como considerar a realidade cotidiana dos 
estudantes e respectivos núcleos familiares, a partir dos parâmetros 
normativos, sobretudo mediante as orientações inerentes à formação 
e ao exercício profissional em Serviço Social, conforme estabelecido no 
Código de Ética do Assistente Social, na Lei de Regulamentação da 
Profissão e no referencial teórico específico da área.  

 
Desta forma, não foi possível identificar a existência de análise socioeconômica dos 
beneficiários a seguir identificados: 

 
UNIDADE BENEFÍCIO BENEFICIÁRIO NÃO APRESENTOU 

ARACAJU 
Permanência/ 
Alimentação 

A. B. S. Análise ou Estudo Socioeconômico 

ARACAJU Transporte A. S. O. Análise ou Estudo Socioeconômico 
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ARACAJU Transporte/ 
Alimentação 

A. E. S. Análise ou Estudo Socioeconômico 

ARACAJU Transporte/ 
Alimentação 

A. S. S. Análise ou Estudo Socioeconômico 

ARACAJU Transporte/ 
Alimentação 

A. B. S. N. Análise ou Estudo Socioeconômico 

ARACAJU Transporte A. B. S. A. Análise ou Estudo Socioeconômico 

ARACAJU Transporte C. M. S. Análise ou Estudo Socioeconômico 

ARACAJU Transporte E. D. S. 
Apresentou formulário, porém sem preenchimento, 
impossibilitando a confirmação da análise ou estudo 

socioeconômico 

ARACAJU Transporte F. L. G. S. Análise ou Estudo Socioeconômico 

ARACAJU Permanência/ 
Alimentação 

F. S. L. Análise ou Estudo Socioeconômico 

ARACAJU Transporte G. M. S. Análise ou Estudo Socioeconômico 

ARACAJU Proeja G. A. A. Análise ou Estudo Socioeconômico 

ARACAJU Transporte G. M. S. Análise ou Estudo Socioeconômico 

ARACAJU Bolsa Trainee/ 
Alimentação 

G. B. S. Análise ou Estudo Socioeconômico 

ARACAJU Transporte I. L. V. N. Análise ou Estudo Socioeconômico 

ARACAJU Residência/ 
Alimentação 

I. G. S. M. A. Análise ou Estudo Socioeconômico 

ARACAJU Proeja J. S. Análise ou Estudo Socioeconômico 

ARACAJU Alimentação J. G. S. J. Análise ou Estudo Socioeconômico 

ARACAJU Transporte J. D. F. L. Análise ou Estudo Socioeconômico 

ARACAJU 
Aux. Permanência 

/ Alimentação 
J. A. S. R. Análise ou Estudo Socioeconômico 

ARACAJU Aux. Permanência J. R. P. S. Análise ou Estudo Socioeconômico 

ARACAJU 
Aux. Permanência 

/ Alimentação 
J. R. G. S. Análise ou Estudo Socioeconômico 

ARACAJU 
Transporte / 
Alimentação 

M. A. P. Análise ou Estudo Socioeconômico 

ARACAJU Proeja M. F. C. Análise ou Estudo Socioeconômico 

ARACAJU Proeja M. V. M. Análise ou Estudo Socioeconômico 

ARACAJU Transporte M. S. A. Análise ou Estudo Socioeconômico 

ARACAJU Transporte M. M. S. Análise ou Estudo Socioeconômico 

ARACAJU Proeja P. A. S. Análise ou Estudo Socioeconômico 

ARACAJU 
Transporte / 
Alimentação 

R. L. C. T. Análise ou Estudo Socioeconômico 

ARACAJU Transporte T. F. A. Análise ou Estudo Socioeconômico 

ARACAJU Proeja T. K. F. S. Análise ou Estudo Socioeconômico 

ARACAJU 
Residência / 
Alimentação 

W. A. L. Análise ou Estudo Socioeconômico 

ARACAJU 
Transporte / 
Alimentação 

W. S. R. Análise ou Estudo Socioeconômico 
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Ademais, no caso em que constou o formulário de estudo socioeconômico, não ficou 
evidenciado qual benefício foi deferido ao estudante, impossibilitando a verificação da 
regularidade dos pagamentos efetuados ao mesmo. 
 
c) Causas: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles adequados para preenchimento 
do formulário de estudo socioeconômico. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Por meio Memorandonº 70/2014/CAE – AJU a Coordenadora de Assistência Estudantil 
do Câmpus, se manifestou da seguinte forma: 
 “Quanto à constatação do termo “deferido” este é considerado um parecer social, visto 
que todos os estudos socioeconômicos realizados pautaram-se legalmente nas 
resoluções vigentes do PRAAE, exceto a nota técnica citada aqui, por não ter sido 
aprovada até o momento do estudo no ano de 2013, mas que consideramos 
importante, visto que foi elaborado pelo conjunto de profissionais de Serviço Social 
refletindo o fazer na Assistência Estudantil. Informamos também, que em muitos 
momentos nos reportamos às análises (todos com cadastros impressos e preenchidos 
pelos estudantes) do ano anterior (2012), quando o estudante já possuía cadastro, para 
confrontarmos as situações. Salientamos que foi necessário mudar a metodologia e, 
após a solicitação junto a DTI do relatório geral, resolvemos continuar os trabalhos de 
forma manual, planilha do Excel – utilizando filtros, pois naquele momento havia muitas 
inconstâncias de acesso à intranet como também quedas de energia. Fato que 
evidenciamos para justificar a não alimentação a contento do sistema.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
Em que pese a Coordenação de Assistência Social ter alegado: que o termo “deferido” é 
considerado um parecer social;que se reportaram a análises do ano anterior; e que não 
observaram a Nota Técnica, citada no fato, por não estar aprovada até o momento do 
estudo, não é possível concluir somente por esses dados que a análise socioeconômica 
foi realizada. 
 
Levando em consideração que a análise socioeconômica é o modo que viabiliza a 
seleção do estudante após a constatação de sua vulnerabilidade 
socioeconômica,conforme normativos citados no fato, indispensável é o relato e parecer 
que fundamentaram o seu resultado, pois dessa forma, restará indubitável que não 
houve preterição de um beneficiário a outro que poderia melhor se adequar ao 
Programa. 
 
Ademais, o “deferimento” ou “indeferimento” não pode ser considerado um parecer, 
mas sim como o “resultado” dessa análise que deveria ser transmitida aos autos através, 
inicialmente do relato, com a posterior emissão do parecer, que nada mais é que o 
“juízo técnico sobre questão administrativa”. 
 
Portanto, uma vez que a análise documental não foi transmitida aos autos através de 
relato e Parecer, não se pode concluir pela existência da análise socioeconômica através 
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do simples “deferimento’ ou “indeferimento” do benefício, e consequentemente 
impossível analisar a validade do resultado e da classificação do certame, podendo gerar 
dúvidas quanto a possível preterição de uns em relação a outros. 
 
Assim sendo, as manifestações apresentadas pela Coordenação de Assistência 
Estudantil foram satisfatórias em parte, mas não afastaram a constatação, ficando 
mantida nos mesmos termos. 
 
Recomendação: 001 
Externar o estudo socioeconômico por meio de relato e parecer da análise documental, 
levando em consideração os fatores que o norteiam, podendo ser complementada com 
entrevista, visita domiciliar e/ou junta social realizadas pelo Assistente Social do 
Câmpus, igualmente acompanhadas de relato e parecer. 
 
 
CONSTATAÇÃO: 008 
Ausência de formulário socioeconômico ao cadastramento ou recadastramento no 
PRAAE. 
 
a) Evidências: 
Edital nº 004/2013 – Cadastramento e Recadastramento no PRAAE 2013.1; 
Documentação dos beneficiários;  
Resolução nº 30 de 12/09/2011 do Conselho Superior do IFS; 
Regulamentação nº 31 de 12/09/2011 do Conselho Superior do IFS. 
Resolução nº 34 de 12/09/2011 do Conselho Superior do IFS; 
 
b) Fato: 
Os beneficiários listados na planilha a seguir não apresentaram o formulário 
socioeconômico ao cadastramento ou recadastramento no Programa de Assistência e 
Acompanhamento ao Educando – PRAAE, conforme preconiza o art. 6º, parágrafo único, 
Regulamentação nº 31 de 12/09/2011, do Conselho Superior do IFS e art. 4º, parágrafo 
único, da Resolução nº 30 de 12/09/2011 do Conselho Superior do IFS. 
 

Regulamentação nº 31, do Conselho Superior do IFS: 
Art. 6º. O estudante deverá requerer sua inscrição junto ao Setor 
responsável pela Assistência Estudantil e/ou Serviço Social de cada 
Campus e submeter-se a estudo socioeconômico realizado pelo 
Assistente Social do setor.  
Parágrafo único. Para participar do processo de inscrição o estudante 
deverá cadastrar-se e/ou recadastrar-se no PISOC e preencher 
requerimento e formulário socioeconômico, bem como apresentar 
todos os documentos referentes à comprovação de renda, de despesas 
e da composição familiar. 

 

Resolução nº 30, do Conselho Superior do IFS: 
Art. 4º. O estudante deverá requerer sua inscrição junto ao setor 
responsável pela Assistência Estudantil e/ou Serviço Social de cada 
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Campus da Instituição e submeter-se a estudo socioeconômico 
realizado pelo Assistente Social do setor.  
Parágrafo único. Para participar do processo de inscrição o estudante 
deverá cadastrar-se e/ou recadastrar-se no PISOC e preencher 
requerimento e formulário socioeconômico, bem como apresentar 
todos os documentos referentes à comprovação de renda, de despesas 
e da composição familiar. 

 
Ressalte-se que o Formulário Socioeconômico para solicitação de auxílio e bolsas do 
PRAAE/IFS é o documento pelo qual o beneficiário declara suas despesas mensais, os 
auxílios pleiteados, bem como a renda e composição familiar.  
 

UNIDADE BENEFÍCIO BENEFICIÁRIO NÃO APRESENTOU 

ARACAJU 
Permanência/ 
Alimentação 

A. B. S. Requerimento e Formulário socioeconômico 

ARACAJU Transporte/ 
Alimentação 

A. S. S. Requerimento e Formulário socioeconômico 

ARACAJU Transporte/ 
Alimentação 

A. B. S. N. Requerimento e Formulário socioeconômico 

ARACAJU Transporte A. B. S. A. Requerimento e Formulário socioeconômico 

ARACAJU Transporte C. M. S. Requerimento e Formulário socioeconômico 

ARACAJU Transporte F. L. G. S. Requerimento e Formulário socioeconômico 

ARACAJU Transporte G. M. S. Formulário socioeconômico 

ARACAJU Proeja G. A. A. Requerimento e Formulário socioeconômico 

ARACAJU Bolsa Trainee/ 
Alimentação 

G. B. S. Requerimento e Formulário socioeconômico 

ARACAJU Proeja J. S. Requerimento e Formulário socioeconômico 

ARACAJU Alimentação J. G. S. J. Requerimento e Formulário socioeconômico 

ARACAJU Transporte J. D. F. L. Formulário socioeconômico 

ARACAJU Transporte J. M. S. M. Formulário socioeconômico 

ARACAJU 
Transporte / 
Alimentação 

M. A. P. Requerimento e Formulário socioeconômico 

ARACAJU Proeja M. V. M. Requerimento e Formulário socioeconômico 

ARACAJU Transporte M. S. A. Requerimento e Formulário socioeconômico 

ARACAJU Transporte M. M. S. Requerimento e Formulário socioeconômico 

ARACAJU Proeja P. A. S. Formulário socioeconômico 

ARACAJU Transporte S. S. F. Requerimento e Formulário socioeconômico 

ARACAJU Proeja T. K. F. S. Requerimento e Formulário socioeconômico 

ARACAJU Transporte V. S. Requerimento e Formulário socioeconômico 

ARACAJU Alimentação V. J. P. Requerimento e Formulário socioeconômico 

ARACAJU 
Residência / 
Alimentação 

W. A. L. Requerimento e Formulário socioeconômico 

 
c) Causas: 
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Ausência ou não utilização de procedimentos/controles adequados para apresentação 
do requerimento e formulário socioeconômico. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Por meio Memorandonº 70/2014/CAE – AJU a Coordenadora de Assistência Estudantil 
do Câmpus, se manifestou da seguinte forma: 
 “A partir do ano de 2013 (Edital nº 004/2013) as solicitações de cadastramento ou 
recadastramento no Programa de Assistência e Acompanhamento ao Educando –
PRAAE/Campus Aracaju foram feitas no sítio do IFS/DIAE http://ifs.edu.br/praae2013. 
Desse modo o Formulário impresso foi substituído pelo formulário online preenchido no 
sistema online.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
A Audint avaliou que, após informações prestadas pela Coordenação de Assistência 
Estudantil, o fato constatado não mais subsiste.  
 
 
CONSTATAÇÃO: 009 
Ausência de documentação necessária ao cadastramento ou recadastramento no 
PRAAE. 
 
a) Evidências: 
Edital nº 004/2013 – Cadastramento e Recadastramento no PRAAE 2013.1; 
Documentação dos beneficiários; 
Resolução nº 30 de 12/09/2011 do Conselho Superior do IFS; 
Regulamentação nº 31 de 12/09/2011 do Conselho Superior do IFS; 
Resolução nº 34 de 12/09/2011 do Conselho Superior do IFS. 
 
b) Fato: 
Os beneficiários listados na planilha a seguir não apresentaram documentação 
necessária para o cadastramento ou recadastramento no Programa de Assistência e 
Acompanhamento ao Educando – PRAAE conforme item 4 do Edital nº 004/2013. 
 
Cumpre registrar que o item 7.2 do citado edital traz que “A solicitação para 
cadastramento (subitem 4.1) ou recadastramento (subitem 4.2) no PRAAE, em 2013.1 
somente será validada com documentação completa exigida neste edital.” 
 

UNIDADE BENEFÍCIO BENEFICIÁRIO NÃO APRESENTOU 

ARACAJU 
Permanência/ 
Alimentação 

A. B. S. 

– Não apresentou Declaração de Dependência Financeira 
(conforme subitem 4.1, inciso IV, letra b do Edital); 
 
– Não apresentou cópias simples da CTPS de todos os 
componentes familiares, como por exemplo da mãe, maiores 
de 18 anos ou Declaração de não possuinte de CTPS 
(conforme subitem 4.1, inciso VII, letra b, do Edital); 
 
 – Não apresentou documento do estado civil do estudante e 
dos membros da família (conforme subitem 4.1, inciso VIII, do 
Edital 04/2013); 

mailto:audint@ifs.edu.br


                                RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 001/2014      

                                                        AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 
 

 

27 Rua Francisco Portugal, nº 150, Bairro Salgado Filho, CEP 49020-390, Aracaju/Sergipe 
Tel.: (79) 3711-3154, email: audint@ifs.edu.br 
 

 

ARACAJU Transporte A. S. O. 
– Não apresentou documento do estado civil do estudante e 
dos membros da família (conforme subitem 4.1, inciso VIII, do 
Edital 04/2013); 

ARACAJU Transporte/ 
Alimentação 

A. E. S. 

– Não consta comprovante de matrícula, apesar de ter sido 
verificado no Q-Acadêmico que o aluno encontrava-se 
matriculado; (ver item 4.1, inciso I, e item 7.2, ambos do 
Edital); 
 
– Não apresentou Declaração de Dependência Financeira 
(conforme subitem 4.1, inciso IV, letra b do Edital); 
 
– Não apresentou cópias simples da CTPS de todos os 
componentes familiares, como por exemplo da mãe, maiores 
de 18 anos ou Declaração de não possuinte de CTPS 
(conforme subitem 4.1, inciso VII, letra b, do Edital); 
 
– Não apresentou documento do estado civil do estudante e 
dos membros da família (conforme subitem 4.1, inciso VIII, do 
Edital 04/2013); 

ARACAJU Transporte/ 
Alimentação 

A. S. S. 
– Não apresentou Declaração de Dependência Financeira 
(conforme subitem 4.1, inciso IV, letra b do Edital); 

ARACAJU Transporte/ 
Alimentação 

A. B. S. N. 

– Não apresentou Declaração de Dependência Financeira 
(conforme subitem 4.1, inciso IV, letra b do Edital); 
 
– Não apresentou cópias simples da CTPS de todos os 
componentes familiares, como por exemplo da mãe, maiores 
de 18 anos ou Declaração de não possuinte de CTPS 
(conforme subitem 4.1, inciso VII, letra b, do Edital); 
 
 – Não apresentou documento do estado civil do estudante e 
dos membros da família (conforme subitem 4.1, inciso VIII, do 
Edital 04/2013); 

ARACAJU Transporte A. B. S. A. 
– Não apresentou Declaração de Dependência Financeira 
(conforme subitem 4.1, inciso IV, letra b do Edital); 

ARACAJU Permanência/ 
Alimentação 

C. V. S. S. 

 – Não apresentou documento do estado civil do estudante e 
dos membros da família. Em que pese declarar que a mãe é 
separada judicialmente, nenhum documento que comprove a 
situação foi juntado ao processo. (conforme subitem 4.1, 
inciso IX, do Edital 04/2013); 

ARACAJU Transporte C. M. S. 

– Pela documentação apresentada ficou constatado, em 
declaração do beneficiário, que o mesmo dependente 
financeiramente da sua genitora, contudo em consulta a 
sistema do PRAAE, na Intranet do IFS, consta uma renda de 
R$540, sem ficar demonstrado de onde advieram tais 
rendimentos. (ver subitem 4.1, inciso IV, do Edital); 

ARACAJU Transporte E. D. S. 

– Não apresentou Declaração de Dependência Financeira 
(conforme subitem 4.1, inciso IV, letra b do Edital); 
 
 – Não apresentou documento do estado civil do estudante e 
dos membros da família (conforme subitem 4.1, inciso IX, do 
Edital 04/2013); 

ARACAJU Permanência/ 
Alimentação 

F. S. L. 

– Não consta comprovante de matrícula, apesar de ter sido 
verificado no Q-Acadêmico que o aluno encontrava-se 
matriculado; (ver item 4.1, inciso I, e item 7.2, ambos do 
Edital); 

ARACAJU Transporte G. M. S. 

– Em que pese ter juntado os documentos de identificação da 
irmã, esta não constou na análise socioeconômica, para fins 
de renda per capita familiar; 
 
– Não apresentou cópias simples da CTPS de todos os 
componentes familiares, como por exemplo, da irmã, maiores 
de 18 anos ou Declaração de não possuinte de CTPS 
(conforme subitem 4.1, inciso VII, do Edital); 

ARACAJU Proeja G. A. A. 

– Não apresentou cópias simples da CTPS de todos os 
componentes familiares, a exemplo da mãe, em que pese 
constar nas contas de água energia o nome da mesma, este 
não compôs a renda familiar (conforme subitem 4.1, inciso 
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VII, do Edital 04/2013); 

ARACAJU Transporte G. M. S. 
– Não apresentou documento do estado civil do estudante e 
dos membros da família (conforme subitem 4.1, inciso VIII, do 
Edital 04/2013); 

ARACAJU Transporte I. L. V. N. 

– Não apresentou Declaração de Dependência Financeira 
(conforme subitem 4.1, inciso IV, letra b do Edital); 
 
– Não apresentou documento do estado civil do estudante e 
dos membros da família (conforme subitem 4.1, inciso VIII, do 
Edital 04/2013); 

ARACAJU Residência/ 
Alimentação 

I. G. S. M. A. 
– Não apresentou Declaração de Dependência Financeira 
(conforme subitem 4.1, inciso IV, letra b do Edital); 

ARACAJU Proeja J. S. 
– Documentos referentes à comprovação de renda, de 
despesas e composição familiar, conforme item 4 do Edital nº 
004/2013. 

ARACAJU Alimentação J. G. S. J. 
– Documentos referentes à comprovação de renda, de 
despesas e composição familiar, conforme item 4 do Edital nº 
004/2013. 

ARACAJU 
Aux. Permanência 

/ Alimentação 
J. A. S. R. 

– Documentos referentes à comprovação de renda, de 
despesas e composição familiar, conforme item 4 do Edital nº 
004/2013. 

ARACAJU Aux. Permanência J. R. P. S. 
– Documentos referentes à comprovação de renda, de 
despesas e composição familiar, conforme item 4 do Edital nº 
004/2013. 

ARACAJU Proeja M. F. C. 
– Documentos referentes à comprovação de renda, de 
despesas e composição familiar, conforme item 4 do Edital nº 
004/2013. 

ARACAJU Proeja M. V. M. 
– Documentos referentes à comprovação de renda, de 
despesas e composição familiar, conforme item 4 do Edital nº 
004/2013. 

ARACAJU Transporte M. S. A. 
– Documentos referentes à comprovação de renda, de 
despesas e composição familiar, conforme item 4 do Edital nº 
004/2013. 

ARACAJU Transporte M. M. S. 
– Documentos referentes à comprovação de renda, de 
despesas e composição familiar, conforme item 4 do Edital nº 
004/2013. 

ARACAJU Proeja P. A. S. 
– Documentos referentes à comprovação de renda, de 
despesas e composição familiar, conforme item 4 do Edital nº 
004/2013. 

ARACAJU Transporte S. S. F. 
– Documentos referentes à comprovação de renda, de 
despesas e composição familiar, conforme item 4 do Edital nº 
004/2013. 

ARACAJU Transporte T. F. A. 
– Documentos referentes à comprovação de renda, de 
despesas e composição familiar, conforme item 4 do Edital nº 
004/2013. 

ARACAJU Transporte T. S. S. 
– Documentos referentes à comprovação de renda, de 
despesas e composição familiar, conforme item 4 do Edital nº 
004/2013. 

ARACAJU Transporte V. S. 
– Documentos referentes à comprovação de renda, de 
despesas e composição familiar, conforme item 4 do Edital nº 
004/2013. 

ARACAJU Alimentação V. J. P. 
– Documentos referentes à comprovação de renda, de 
despesas e composição familiar, conforme item 4 do Edital nº 
004/2013. 

ARACAJU 
Residência / 
Alimentação 

W. A. L. 
– Documentos referentes à comprovação de renda, de 
despesas e composição familiar, conforme item 4 do Edital nº 
004/2013. 

 
c) Causas: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles adequados para conferência da 
documentação; 
Ineficiência na conferência da documentação.   
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d) Manifestação da Unidade: 
Por meio Memorandonº 70/2014/CAE – AJU a Coordenadora de Assistência Estudantil 
do Câmpus, se manifestou da seguinte forma: 
 “Considerando que no ano de 2013 havia muitas inconstâncias de acesso à intranet 
como também quedas de energia, nos reportamos às análises (todos com cadastros 
impressos e preenchidos pelos estudantes) do ano anterior (2012), quando o estudante 
já possuía cadastro, para confrontarmos as situações. Segue em anexo cópia da lista do 
resultado final de 2012, que comprova o já cadastramento de muitos destes estudantes 
contidos nesta constatação.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
Em que pese a Coordenação de Assistência Social ter alegado que se utilizou dos 
cadastros do ano de 2012, o edital nº 004/2013 PRAAE deixa claro que tanto para o 
cadastramento quanto recadastramento faz necessário apresentação de toda 
documentação, fato este que não foi observado pela Assistência estudantil, 
descumprindo exigência expressa do edital, conforme se verifica a seguir: 
 

EDITAL Nº 004/2013 PRAAE 
4.2. Documentação para RECADASTRAMENTO 
ORIENTAÇÕES PARA A COMPROVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO 
RECADASTRAMENTO 
A) As cópias de documentos descritas nas orientações para o 
cadastramento no subitem 4.1 também são necessárias para o 
estudante que efetuar o Recadastramento, bem como o 
Comprovante de Histórico Escolar,EXCETO: CPF do estudante 
requerente e os documentos de identificação (RG ou certidões de 
nascimento) do estudante e de seus familiares; 
B) Se houve inserção de novo componente familiar ou agregado 
residente no domicílio, o requerente dos auxílios/bolsas do PRAAE 
deverá apresentar a carteira de identidade ou cópia da certidão de 
nascimento desse novo integrante familiar (no caso do componente 
possuir menos de 18 anos) e a documentação especificada no subitem 
4.1, orientações IV, VI e VIII, se maiores de 18 anos. (grifou-se) 
 

O deferimento da concessão do auxílio sem a apresentação da documentação exigida ou se 
baseando em documentação defasada pode gerar preterição de beneficiários em detrimento de 
outros, bem como espelhar situação diversa da realidade fática daqueles candidatos que 
cumpriram rigorosamente as regras estatuídas. 
 
Assim sendo, as manifestações apresentadas pela Coordenação de Assistência Estudantil não 
foram satisfatórias, não afastaram a constatação, ficando mantida em todos os seus termos. 
 
Desta forma, a melhor maneira para evitar falhas desta natureza é a adoção sistêmica e 
padronizada da análise documental, por meio de listas de verificação ou check list, inclusive 
estipulando no edital e concedendo prazo razoável aos candidatos para complementarem a 
documentação faltante, sob pena de desclassificação no processo.    
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Recomendação: 001 
Deferir a solicitação de auxílio respaldada na comprovação física dos documentos 
exigidos no edital e nas normas internas, adotando procedimentos/controles adequados 
para conferência da documentação dos alunos, tais como: lista de verificação ou check 
list. 
 
 
CONSTATAÇÃO: 010 
Ausência do Termo de Compromisso assinado no PRAAE. 
 
a) Evidências: 
Edital nº 004/2013 – Cadastramento e Recadastramento no PRAAE 2013.1; 
Documentação dos beneficiários; 
Resolução nº 30 de 12/09/2011 do Conselho Superior do IFS; 
Regulamentação nº 31 de 12/09/2011 do Conselho Superior do IFS; 
Resolução nº 34 de 12/09/2011 do Conselho Superior do IFS. 
 
b) Fato: 
Não ficou comprovada, diante da documentação apresentada à Auditoria Interna, a 
coleta da assinatura do Termo de Compromisso dos beneficiários listados na planilha a 
seguir para fins de concessão de benefícios no Programa de Assistência e 
Acompanhamento ao Educando – PRAAE, conforme preceitua o art. 10 da 
Regulamentação nº 31 de 12/09/2011 e art. 8º da Resolução nº 30 de 12/09/2011, 
ambas do Conselho Superior do IFS. 
 

Regulamentação nº 31 de 12/09/2011, do Conselho Superior do IFS: 
Art. 10. Os estudantes contemplados com os Auxílios Alimentação, 
Residência e Transporte serão convocados pelo setor responsável pela 
Assistência Estudantil para assinar termo de compromisso e receber as 
devidas orientações. 
Resolução nº 30 de 12/09/2011, do Conselho Superior do IFS: 
Art. 8º.Os estudantes contemplados com o Auxílio Bolsa de Inclusão 
Social serão convocados pelo setor responsável pela Assistência 
Estudantil para assinar termos de compromisso do PISOC e de 
responsabilidade do uso do fardamento de bolsista e receber as 
devidas orientações. 
 
Resolução nº 34 de 12/09/2011, do Conselho Superior do IFS: 
Art. 6º (...) Parágrafo único. Os estudantes contemplados serão 
convocados pelo setor responsável pela Assistência Estudantil para 
assinar Termo de Compromisso e receber as devidas orientações. 

 
UNIDADE BENEFÍCIO BENEFICIÁRIO NÃO APRESENTOU 

ARACAJU Permanência/ Alimentação A. B. S. Termo de compromisso 

ARACAJU Transporte A. S. O. Termo de compromisso 

ARACAJU Transporte/ Alimentação A. E. S. Termo de compromisso 

ARACAJU Transporte/ Alimentação A. S. S. Termo de compromisso 

ARACAJU Transporte/ Alimentação A. B. S. N. Termo de compromisso 
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ARACAJU Transporte A. B. S. A. Termo de compromisso 

ARACAJU Residência/ Alimentação B. M. C. Termo de compromisso 

ARACAJU Permanência/ Alimentação C. V. S. S. Termo de compromisso 

ARACAJU Transporte C. M. S. Termo de compromisso 

ARACAJU Transporte E. D. S. Termo de compromisso 

ARACAJU Transporte F. L. G. S. Termo de compromisso 

ARACAJU Permanência/ Alimentação F. S. L. Termo de compromisso 

ARACAJU Transporte G. M. S. Termo de compromisso 

ARACAJU Proeja G. A. A. Termo de compromisso 
ARACAJU Transporte G. M. S. Termo de compromisso 
ARACAJU Bolsa Trainee/ Alimentação G. B. S. Termo de compromisso 
ARACAJU Transporte I. L. V. N. Termo de compromisso 
ARACAJU Residência/ Alimentação I. G. S. M. A. Termo de compromisso 
ARACAJU Proeja J. S. Termo de compromisso 
ARACAJU Alimentação J. G. S. J. Termo de compromisso 
ARACAJU Transporte J. D. F. L. Termo de compromisso 
ARACAJU Aux. Permanência / Alimentação J. D. S. C. Termo de compromisso 
ARACAJU Aux. Permanência / Alimentação J. A. S. R. Termo de compromisso 
ARACAJU Aux. Permanência J. R. P. S. Termo de compromisso 
ARACAJU Aux. Permanência / Alimentação J. R. G. S. Termo de compromisso 
ARACAJU Transporte J. M. S. M. Termo de compromisso 
ARACAJU Transporte L. L. S. Termo de compromisso 
ARACAJU Transporte / Alimentação M. A. P. Termo de compromisso 
ARACAJU Proeja M. F. C. Termo de compromisso 
ARACAJU Proeja M. V. M. Termo de compromisso 
ARACAJU Transporte M. S. A. Termo de compromisso 
ARACAJU Transporte M. M. S. Termo de compromisso 
ARACAJU Transporte / Alimentação M. E. R. Termo de compromisso 
ARACAJU Proeja P. A. S. Termo de compromisso 
ARACAJU Transporte / Alimentação R. L. C. T. Termo de compromisso 
ARACAJU Transporte S. S. F. Termo de compromisso 
ARACAJU Transporte T. F. A. Termo de compromisso 
ARACAJU Transporte T. S. S. Termo de compromisso 
ARACAJU Proeja T. K. F. S. Termo de compromisso 
ARACAJU Transporte V. S. Termo de compromisso 
ARACAJU Alimentação V. J.P. Termo de compromisso 
ARACAJU Residência / Alimentação W. A. L. Termo de compromisso 
ARACAJU Transporte / Alimentação W. S. R. Termo de compromisso 

 
c) Causas: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles adequados para conferência da 
documentação. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Por meio Memorando nº 70/2014/CAE – AJU a Coordenadora de Assistência Estudantil 
do Câmpus, se manifestou da seguinte forma: 
 “Por ser um documento posterior ao edital, não havíamos encaminhado na primeira 
S.A. Porém fizemos o levantamento de todos solicitados e segue em anexo cópia dos 
mesmos para verificação de cumprimento desta etapa no PRAAE.”  
 
e) Análise da Manifestação: 
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Após conferência da documentação apresentada pela Coordenação de Assistência Social 
a equipe de Auditoria acatou a manifestação apresentada, julgando-a satisfatória, 
elidindo a constatação. 
 
 
CONSTATAÇÃO: 011 
Ausência de acompanhamento dos estudantes assistidos no PRAAE. 
 
a) Evidências: 
Edital nº 004/2013 – Cadastramento e Recadastramento no PRAAE 2013.1; 
Documentação dos beneficiários; 
Resolução nº 30 de 12/09/2011 do Conselho Superior do IFS; 
Regulamentação nº 31 de 12/09/2011 do Conselho Superior do IFS; 
Resolução nº 34 de 12/09/2011 do Conselho Superior do IFS; 
Consulta ao sistema Q-Acadêmico; 
Consulta ao SIAFI. 
 
b) Fato: 
Não ficou comprovado, diante das documentações apresentadas pela assistência 
estudantil, o acompanhando aos estudantes citados na planilha a seguir, conforme 
estabelece o art. 13 da Regulamentação nº 31, art. 13 da Resolução nº 30 e arts. 10 § 
único, 11 e 12 da Resolução nº 34, todas datadas de 12/09/2011 do Conselho Superior 
do IFS. 
 

Regulamentação nº 31, do Conselho Superior do IFS: 
Art. 13. O acompanhamento aos estudantes assistidos dar-se-à via 
setor responsável pela Assistência Estudantil, com: 
I – boletim acadêmico expedido pelo registro escolar ou sistema 
acadêmico; 
II – atualização da situação socioeconômica, verificada pelo Serviço 
Social; 
III – atendimento e/ou acompanhamento sistemático. 
 
Resolução nº 30, do Conselho Superior do IFS: 
Art. 13.Para avaliar o desempenho das atividades e a freqüência, o 
acompanhamento dar-se-á via setor responsável pela Assistência 
Estudantil, através de:  
I – Ficha de avaliação e Registro de frequência validados pela chefia 
imediata;  
II – Boletim acadêmico expedido pelo registro escolar ou sistema 
acadêmico;  
III – Atualização da situação socioeconômica, verificada pelo Serviço 
Social;  
IV – Reunião de avaliação semestral com as chefias responsáveis pela 
orientação dos bolsistas.  
Parágrafo único. O aprendizado dos bolsistas nas modalidades Júnior e 
Trainee dar-se-á de forma gradual, mediante vivência. 
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Resolução nº 34, do Conselho Superior do IFS: 
Art. 10. O acompanhamento pedagógico e análise mensal da 
freqüência às aulas dar-se-á via Coordenação do PROEJA. 
Parágrafo único. Será feita análise mensal da freqüência do estudante 
por meio da Coordenação PROEJA do Campus, observando-se o inciso 
II do artigo 16 para a continuidade do pagamento do auxílio. 
Art.11. Durante o acompanhamento pedagógico verificar-se-á, pela 
Coordenação do PROEJA do Campus, se o estudante incorreu em atos 
indisciplinares previstos no Regulamento da Organização Didática do 
IFS. 
Art.12. Os casos previstos nos artigos 10 e 11 deste Caput deverão ser 
comunicados formalmente pela Coordenação do PROEJA ao setor 
responsável pela Assistência Estudantil e Serviço Social do Campus. 

 

UNIDADE BENEFÍCIO BENEFICIÁRIO NÃO APRESENTOU 

ARACAJU 
Permanência/ 
Alimentação 

A. B. S. 
Comprovação de acompanhamento do estudante 

(Art. 13, I, II e III da Regulamentação nº 30/2011/CS/IFS) 

ARACAJU Transporte A. S. O. 
Comprovação de acompanhamento do estudante 

(Art. 13, I e II da Regulamentação nº 31/2011/CS/IFS) 

ARACAJU Transporte/ 
Alimentação 

A. E. S. 
Comprovação de acompanhamento do estudante 

(Art. 13, I e II da Regulamentação nº 31/2011/CS/IFS) 

ARACAJU Transporte/ 
Alimentação 

A. S. S. 
Comprovação de acompanhamento do estudante 

(Art. 13, I e II da Regulamentação nº 31/2011/CS/IFS) 

ARACAJU Transporte/ 
Alimentação 

A. B. S. N. 
Comprovação de acompanhamento do estudante 

(Art. 13, I e II da Regulamentação nº 31/2011/CS/IFS) 

ARACAJU Transporte A. B. S. A. 
Comprovação de acompanhamento do estudante 

(Art. 13, I e II da Regulamentação nº 31/2011/CS/IFS) 

ARACAJU Residência/ 
Alimentação 

B. M. C. 
Comprovação de acompanhamento do estudante 

(Art. 13, I e II da Regulamentação nº 31/2011/CS/IFS) 

ARACAJU Permanência/ 
Alimentação 

C. V. S. S. 
Comprovação de acompanhamento do estudante 

(Art. 13, I, II e III da Regulamentação nº 30/2011/CS/IFS) 

ARACAJU Transporte C. M. S. 
Comprovação de acompanhamento do estudante 

(Art. 13, I e II da Regulamentação nº 31/2011/CS/IFS) 

ARACAJU Transporte E. D. S. 
Comprovação de acompanhamento do estudante 

(Art. 13, I e II da Regulamentação nº 31/2011/CS/IFS) 

ARACAJU Transporte F. L. G. S. 
Comprovação de acompanhamento do estudante 

(Art. 13, I e II da Regulamentação nº 31/2011/CS/IFS) 

ARACAJU Permanência/ 
Alimentação 

F. S. L. 
Comprovação de acompanhamento do estudante 

(Art. 13, I, II e III da Regulamentação nº 30/2011/CS/IFS) 

ARACAJU Transporte G. M. S. 
Comprovação de acompanhamento do estudante 

(Art. 13, I e II da Regulamentação nº 31/2011/CS/IFS) 

ARACAJU Proeja G. A. A. 
Comprovação de acompanhamento do estudante 
(Art. 10, P. Único c/c Art. 16, II, da Resolução nº 

34/2011/CS/IFS) 

ARACAJU Transporte G. M. S. 
Comprovação de acompanhamento do estudante 

(Art. 13, I e II da Regulamentação nº 31/2011/CS/IFS) 

ARACAJU Bolsa Trainee/ 
Alimentação 

G. B. S. 
Comprovação de acompanhamento do estudante 

(Art. 13, I, II e III da Regulamentação nº 30/2011/CS/IFS) 

ARACAJU Transporte I. L. V. N. 
Comprovação de acompanhamento do estudante 

(Art. 13, I e II da Regulamentação nº 31/2011/CS/IFS) 

ARACAJU Residência/ 
Alimentação 

I. G. S. M. A. 
Comprovação de acompanhamento do estudante 

(Art. 13, I e II da Regulamentação nº 31/2011/CS/IFS) 

ARACAJU Proeja J. S. 
Comprovação de acompanhamento do estudante 

(Arts. 10, 11, e 12 da Resolução nº 34/2011/CS/IFS) 

ARACAJU Alimentação J. G. S. J. 
Comprovação de acompanhamento do estudante 

(Art. 13, I e II da Regulamentação nº 31/2011/CS/IFS) 

ARACAJU Transporte J. D. F. L. 
Comprovação de acompanhamento do estudante 

(Art. 13, I e II da Regulamentação nº 31/2011/CS/IFS) 
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ARACAJU 
Aux. Permanência / 

Alimentação 
J. D. S. C. 

Comprovação de acompanhamento do estudante 
(Art. 13, I, II e III da Resolução nº 30/2011/CS/IFS) 

ARACAJU 
Aux. Permanência / 

Alimentação 
J. A. S. R. 

Comprovação de acompanhamento do estudante 
(Art. 13, I, II e III da Resolução nº 30/2011/CS/IFS) 

ARACAJU Aux. Permanência J. R. P. S. 
Comprovação de acompanhamento do estudante 
(Art. 13, I, II e III da Resolução nº 30/2011/CS/IFS) 

ARACAJU 
Aux. Permanência / 

Alimentação 
J. R. G. S. 

Comprovação de acompanhamento do estudante 
(Art. 13, I, II e III da Resolução nº 30/2011/CS/IFS) 

ARACAJU Transporte J. M. S. M. 
Comprovação de acompanhamento do estudante 

(Art. 13, I e II da Regulamentação nº 31/2011/CS/IFS) 

ARACAJU Transporte L. L. S. 
Comprovação de acompanhamento do estudante 

(Art. 13, I e II da Regulamentação nº 31/2011/CS/IFS) 

ARACAJU 
Transporte / 
Alimentação 

M. A. P. 
Comprovação de acompanhamento do estudante 

(Art. 13, I e II da Regulamentação nº 31/2011/CS/IFS) 

ARACAJU Proeja M. F. C. 
Comprovação de acompanhamento do estudante 

(Arts. 10, 11, e 12 da Resolução nº 34/2011/CS/IFS) 

ARACAJU Proeja M. V. M. 
Comprovação de acompanhamento do estudante 

(Arts. 10, 11, e 12 da Resolução nº 34/2011/CS/IFS) 

ARACAJU Transporte M. S.  A. 
Comprovação de acompanhamento do estudante 

(Art. 13, I e II da Regulamentação nº 31/2011/CS/IFS) 

ARACAJU Transporte M. M. S. 
Comprovação de acompanhamento do estudante 

(Art. 13, I e II da Regulamentação nº 31/2011/CS/IFS) 

ARACAJU 
Transporte / 
Alimentação 

M. E. R. 
Comprovação de acompanhamento do estudante 

(Art. 13, I e II da Regulamentação nº 31/2011/CS/IFS) 

ARACAJU Proeja P. A. S. 
Comprovação de acompanhamento do estudante 

(Arts. 10, 11, e 12 da Resolução nº 34/2011/CS/IFS) 

ARACAJU 
Transporte / 
Alimentação 

R. L. C. T. 
Comprovação de acompanhamento do estudante 

(Art. 13, I e II da Regulamentação nº 31/2011/CS/IFS) 

ARACAJU Transporte S. S. F. 
Comprovação de acompanhamento do estudante 

(Art. 13, I e II da Regulamentação nº 31/2011/CS/IFS) 

ARACAJU Transporte T. F. A. 
Comprovação de acompanhamento do estudante 

(Art. 13, I e II da Regulamentação nº 31/2011/CS/IFS) 

ARACAJU Transporte T. S. S. 
Comprovação de acompanhamento do estudante 

(Art. 13, I e II da Regulamentação nº 31/2011/CS/IFS) 

ARACAJU Proeja T. K. F. S. 
Comprovação de acompanhamento do estudante 

(Arts. 10, 11, e 12 da Resolução nº 34/2011/CS/IFS) 

ARACAJU Transporte V. S. 
Comprovação de acompanhamento do estudante 

(Art. 13, I e II da Regulamentação nº 31/2011/CS/IFS) 

ARACAJU Alimentação V. J. P. 
Comprovação de acompanhamento do estudante 

(Art. 13, I e II da Regulamentação nº 31/2011/CS/IFS) 

ARACAJU 
Residência / 
Alimentação 

W. A. L. 
Comprovação de acompanhamento do estudante 

(Art. 13, I e II da Regulamentação nº 31/2011/CS/IFS) 

ARACAJU 
Transporte / 
Alimentação 

W. S. R. 
Comprovação de acompanhamento do estudante 

(Art. 13, I e II da Regulamentação nº 31/2011/CS/IFS) 

 
A AUDINT constatou que, para a beneficiária G. A. A., não houve observância aos 
dispositivos da Resolução CS nº 34/2011, mais especificamente os Art. 10, P. Único c/c 
Art. 16, II, tendo em vista que, conforme consulta ao Q-Acadêmico a aluna reprovou por 
falta em todas as disciplinas do ano letivo 2013/1, e teve 73,70% de frequência. E 
mesmo assim recebeu 10 (dez) parcelas do auxílio PROEJA, conforme observado no 
SIAFI.  

 
Art. 10.O acompanhamento pedagógico e análise mensal da freqüência 
às aulas dar-se-á via Coordenação do PROEJA.  
Parágrafo único.Será feita análise mensal da freqüência do estudante 
por meio da Coordenação PROEJA do Campus, observando-se o inciso 
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II do artigo 16 para a continuidade do pagamento do auxílio. (grifou-
se) 
(...) 
Art. 16.O auxílio poderá ser suspenso temporariamente, quando o 
estudante: 
I – incorrer em atos indisciplinares previstos no Regulamento da 
Organização Didática;  
II – ter frequência mensal inferior a 75%, sem justificativa plausível; 
(grifou-se) 
 

c) Causas: 
Deficiências no acompanhamento aos beneficiários dos auxílios. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Por meio Memorandonº 70/2014/CAE – AJU a Coordenadora de Assistência Estudantil 
do Câmpus, se manifestou da seguinte forma: 
 “Segue em anexo alguns documentos comprobatórios de formas de acompanhamento, 
a saber: • Memorandos 234 e 301 /CAE – solicitando junto a CRE listagem geral de 
estudantes regulamente matriculados e com situação socioeconômica. • 
Encaminhamentos do Serviço Social, como resultado de atendimentos e respostas a 
requerimentos dos estudantes quanto à mudança de auxílio dentre outras questões, 
para a melhor permanência destes na Instituição.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
Em que pese a Coordenação de Assistência Social ter demonstrado que houve o 
acompanhamento por meio dos memorandos juntados, solicitando a situação completa 
e atualizada dos alunos, bem como comprovantes de atendimento aos mesmos, 
consubstanciados no formulário requerimento dos estudantes, estes não foram 
suficientes para elidir a situação apontada no fato. Restou necessário comprovar, 
mediante a apresentação de documentos, como se deu o acompanhamento exigido nos 
incisos I e II, do Art. 13 da Regulamentação nº 31/CS/IFS e incisos II e III, do Art. 13 da 
Resolução nº 30/CS/IFS. 
 
Ademais, apesar de a Coordenação não ter se manifestado do caso citado no fato, ficou 
evidenciado que não houve um acompanhamento efetivo por parte desta, em 
desatendimento aos Art. 10, P. Único c/c Art. 16, II da Resolução CS nº 34/2011. 
 
Assim sendo, as manifestações apresentadas pela Coordenação de Assistência 
Estudantil foram satisfatórias em parte, mas não afastaram a constatação, ficando 
mantida nos mesmos termos. 
 
Recomendação: 001 
Realizar periódica e integralmente o acompanhamento dos beneficiários do PRAAE, 
documentando, quando for o caso, essa ação, nos termos das normas internas que 
regulam o programa. 
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CONSTATAÇÃO: 012 
Cumulação de auxílios sem parecer do(a) Assistente Social do Câmpus. 
 
a) Evidências: 
Edital nº 004/2013 – Cadastramento e Recadastramento no PRAAE 2013.1; 
Documentação dos beneficiários; 
Regulamentação nº 31 de 12/09/2011 do Conselho Superior do IFS; 
Consulta ao sistema Q-Acadêmico; 
Consulta ao SIAFI. 
 
b) Fato: 
Os beneficiários listados na planilha a seguir recebem de forma cumulativa mais de um 
auxílio, sem, contudo, constar na documentação correlata que tal concessão foi 
precedida de parecer do(a) Assistente Social, conforme disciplina art. 19, da 
Regulamentação CS nº 31/2011 e Item 1.10 do Edital nº 004/2013. 

 
Regulamentação nº 31, do Conselho Superior do IFS: 
Art. 19. O estudante quando contemplado com Auxílios Alimentação, 
Residência e Transporte poderá acumular quaisquer outros auxílios do 
PISOC, desde que haja disponibilidade orçamentária da Instituição e de 
acordo com o parecer do assistente social. (grifou-se) 
 
Edital nº 004/2013 do IFS: 
1.10. Possibilidade de acúmulo: poderá ocorrer acúmulo de auxílios, 
por estudante, em casos excepcionais, conforme disponibilidade 
orçamentária e parecer do (a) Assistente Social do Câmpus. (grifou-se) 

 
Ressalte-se que não se trata de auxílios acumuláveis compulsoriamente, como previsto 
no próprio no subitem 1.11 do Edital nº 005/2013, pois a modalidade monitoria não se 
encontra neste rol. 
 
Por fim, chamamos atenção para o que dispõe o subitem 7.5 do mesmo edital: 

 
7.5. Por limitação de dotação orçamentária para o semestre letivo de 
2013.1, não haverá possibilidade de acúmulo de auxílios estudantis 
tanto no âmbito do PRAAE como deste com outras bolsas e auxílios, 
salvo ocorra situação excepcional, conforme subitem 1.10, deste 
edital.  

 
UNIDADE BENEFICIÁRIO AUXÍLIOS ACUMULADOS 

ARACAJU A. B. S. Permanência/Alimentação 

ARACAJU A. E. S. Transporte/Alimentação 

ARACAJU A. S. S. Transporte/Alimentação 

ARACAJU A. B. S. N. Transporte/Alimentação 

ARACAJU B. M. C. Residência/Alimentação 

ARACAJU C. V. S. S. Permanência/Alimentação 

ARACAJU F. S. L. Permanência/Alimentação 

ARACAJU G. B. S. Bolsa Trainee/Alimentação 
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ARACAJU I. G. S. M. A. Residência/Alimentação 

ARACAJU J. D. S. C. Permanência / Alimentação 

ARACAJU J. A. S. R. Permanência / Alimentação 

ARACAJU J. R. G. S. Permanência / Alimentação 

ARACAJU M. A. P. Transporte / Alimentação 

ARACAJU M. E. R. Transporte / Alimentação 

ARACAJU R. L. C. T. Transporte / Alimentação 

ARACAJU W. A. L. Residência / Alimentação 

ARACAJU W. S. R. Transporte / Alimentação 

 

c) Causas: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles adequados para a verificação 
das exigências normativas. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Por meio Memorandonº 70/2014/CAE – AJU a Coordenadora de Assistência Estudantil 
do Câmpus, se manifestou da seguinte forma: 
 “Segue em anexo documentos comprobatórios destes pareceres sociais emitidos pelo 
Serviço Social do Campus Aracaju. Ao tempo esclarecemos que neste ano de 2013, a 
modalidade ofertada foi a de refeição, tendo a Instituição um serviço contrato por meio 
licitatório para tal, fato que possibilitou a concessão de acúmulo para um numero 
grande de estudantes que permaneciam na instituição mais de um turno para realização 
de enes atividades acadêmicas.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
Em que pese a Coordenação de Assistência Social ter encaminhado pareceres sociais 
que tratam, dentre outras, da cumulação de auxílios de outros estudantes, restou 
comprovar que houve a mesma análise para os beneficiários citados no fato. 
 
Assim sendo, as manifestações apresentadas pela Coordenação de Assistência 
Estudantil foram satisfatórias em parte, mas não afastaram a constatação, ficando 
mantida nos mesmos termos. 
 
Recomendação: 001 
Emitir parecer social, para todos os casos em que haja cumulação não compulsória de 
auxílios, nos termos dos normativos internos. 

 

 
CONSTATAÇÃO: 013 
Pagamento de auxílio divergente ao concedido em Edital. 
 
a) Evidências: 
Edital nº 004/2013 – Cadastramento e Recadastramento no PRAAE 2013.1; 
Documentação dos beneficiários; 
Consulta ao SIAFI. 
 
b) Fato: 
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Em consulta ao SIAFI, constatou-se que o beneficiário, B. M. C., recebeu 01 (uma) 
parcela do auxílio bolsa Inclusão Social Júnior e 02 (duas) parcelas do auxílio 
Permanência referentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2013, conforme 
Ordens Bancárias de nº 800688 e 800798. Ocorre que tais auxílios são divergentes do 
que foi deferido pelo Edital nº 004/2013, qual seja, auxílio Residência. Em relação a este 
último observam-se pagamentos, a partir de setembro de 2013 até março de 2014, que 
totalizaram 09 (nove) parcelas.  
 
Situação semelhante foi verificada para o beneficiário G. B. S. que, conforme análise a 
sua documentação e ao sistema do PRAAE na Intranet do IFS, verificou-se que foi 
deferido o auxílio bolsa inclusão social na modalidade trainee. Ocorre que em consulta 
ao SIAFI constataram-se pagamentos de auxílios em modalidades diversas da deferida. 
Observou-se que no mês de setembro o estudante recebeu o montante de R$ 345,00, 
referentes a parcelas de auxílio transporte (conforme Ordem Bancária nº 800863). Já no 
mês de outubro o estudante recebeu R$ 655,00, referentes a parcelas de auxílio 
permanência (conforme Ordem Bancária nº 800980). E por fim, só a partir do mês de 
dezembro de 2013 até junho de 2014, é que o estudante recebeu corretamente o 
auxílio que fazia jus, qual seja, a bolsa Inclusão Social na modalidade trainee, totalizando 
5 (cinco) parcelas. 
 
Constatou-se também, em consulta ao SIAFI, que o beneficiário, J. G. S. J., recebeu 4 
parcelas de R$ 200,00 cada, referente ao auxílio permanência – ano letivo 2013, sem 
constar parecer prévio do Assistente Social do Campus, em desacordo com o Item 1.10 
do Edital nº 004/2013, divergente do auxílio que havia sido concedido, qual seja: auxílio 
alimentação, conforme Ordens Bancárias de nº 2013OB801137, 2014OB800094, 
2014OB800317 e 2014OB800339. 
 
Em consulta ao SIAFI, constatou-se que a beneficiária, V. J. P., recebeu 01 (uma) parcela 
de R$ 200,00, referente ao auxílio permanência – ano letivo 2013, sem constar parecer 
prévio do Assistente Social do Campus, em desacordo com o Item 1.10 do Edital nº 
004/2013, divergente do auxílio que havia sido concedido, qual seja: auxílio 
alimentação, conforme Ordem Bancária de nº 2014OB800208. 
 
A tabela a seguir demonstra as impropriedades detectadas: 
 

UNIDADE BENEFÍCIO BENEFICIÁRIO AUXÍLIOS DIVERGENTES 

ARACAJU Residência/ 
Alimentação 

B. M. C. 

- Auxílio Bolsa Inclusão Social Júnior(Ordem Bancária 800688 de 25 Jul 2013): no 
valor de R$250,00 – corresponde a 01 parcela; (Processo nº 23290.000***/2013-
18); 
- Auxílio Permanência (Ordem Bancária 800798 de 03 Set 2013): no valor de 
R$400,00– corresponde a 02 parcelas. (Processo nº 23290.00****/2013-53). 

ARACAJU Bolsa Trainee/ 
Alimentação 

G. B. S. 

- Auxílio Transporte (Ordem Bancária 800863 de 27 Set 2013): no valor de 
R$345,00 – corresponde a 03 parcelas. (Processo nº 23290.00****/2013-67); 
- Auxílio Permanência (Ordem Bancária 800980 de 30 Out 2013): no valor de 
R$655,00 – não encontra correspondência na Portaria nº 1.506 de 10/07/2013que 
trata do valor do auxílio, tendo em vista que o auxílio permanência possui valor de 
R$200,00. (Processo nº 23290.00****/2013-14) 

ARACAJU Alimentação J. G. S. J. 
Pagamentos indevidos de 4 parcelas de R$ 200,00 cada, referente ao auxílio 
permanência – ano letivo 2013, sem constar parecer prévio do Assistente Social 
do Campus, em desacordo com o Item 1.10 do Edital nº 004/2013,  divergente do 
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auxílio que havia sido concedido, qual seja:  auxílio alimentação.   

ARACAJU Alimentação V. J. P. 

Pagamento indevido de 1 parcela de R$ 200,00, referente ao auxílio permanência 
– ano letivo 2013, sem constar parecer prévio do Assistente Social do Campus, em 
desacordo com o Item 1.10 do Edital nº 004/2013,  divergente do auxílio que 
havia sido concedido, qual seja: auxílio alimentação.   

 
c) Causas: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles adequados para o pagamento 
aos estudantes. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Por meio Memorando nº 70/2014/CAE – AJU a Coordenadora de Assistência Estudantil 
do Câmpus, se manifestou da seguinte forma: 
 “Num primeiro momento esclarecemos que toda mudança de auxílio é realizada com 
base no requerimento do estudante, documentos em anexo. Salvo a migração de bolsa 
Junior, por extinção do auxílio, para auxílio permanência. Esclarecemos também que os 
documentos comprobatórios são arquivados nesta coordenadoria pelo assunto geral e 
não em pastas individualizadas, por indisponibilidade de espaço. Segue em anexo 
encaminhamentos do Serviço Social lotado na CAE, para comprovar classificação de 
auxílios, ao tempo que salientamos que as classificações não ocorreram no sistema on 
line e sim num relatório emitido do sistema PRAAE em formato xls.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
Em relação ao beneficiário B. M. C., a Coordenação de Assistência Estudantil juntou o 
requerimento do aluno para troca dos auxílios, sendo esta deferida pela Assistência 
Social do campus. Tal situação elidiu o fato apontado. 
 
Em relação ao beneficiário G. B. S., a CAE encaminhou o Memorando nº 0276 de 
30/09/2013, que esclarece a situação deste aluno, para o recebimento de auxílios 
divergentes dos concedidos em edital, bem como a análise e o deferimento, no verso 
deste documento, da Gerência de Apoio a Inclusão. Tal situação elidiu o fato apontado. 
 
Por fim, em relação aos beneficiários J. G. S. e V. J. P., pelos documentos apresentados, 
nada foi esclarecido em relação a estes, pois de acordo com a planilha juntada pela CAE 
fica demonstrado que os mesmos faziam jus apenas ao auxílio alimentação. 
 
Faz mister considerar que a adoção de controles internos administrativos adequados 
para instrução e conferência dos processos de pagamento dos beneficiários do PRAAE, 
visa mitigar a ocorrência de falhas desta natureza. 
 
Assim sendo, as manifestações apresentadas pela Coordenação de Assistência 
Estudantil foram satisfatórias em parte, mas não afastaram a constatação. 
 
Recomendação: 001 
Promover as medidas necessárias para o ressarcimento ao erário dos valores pagos 
indevidamente aos beneficiários citados no fato. 
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Recomendação: 002 
Adotar controles internos administrativos adequados para instrução e conferência dos 
processos de pagamento dos beneficiários do PRAAE. 
 
 
CONSTATAÇÃO: 014 
Pagamento indevido a beneficiário que teve sua análise socioeconômica indeferida 
pela Assistência Social no PRAAE.   
 
a) Evidências: 
Edital nº 004/2013 – Cadastramento e Recadastramento no PRAAE 2013.1; 
Documentação dos beneficiários; 
Consulta ao SIAFI; 
Processos de Pagamento nº 23290.00****/2013-53 e 23290.00****/2013-29. 
 
b) Fato: 
Na análise realizada na documentação do beneficiário Fellipe dos Santos Lima, verificou-
se que sua renda per capita familiar foi maior que um salário mínimo e meio, um dos 
critérios para seleção do candidato no PRAAE/IFS, tendo sido seu pedido, 
consequentemente, indeferido pela Assistência Social do Câmpus, conforme dispõe o 
Art. 6º, P.Único, da Resolução CS nº 30/2011: 

 
Art. 6º. (...) 
Parágrafo único. A renda per capita familiar considerada será de até 1 
salário mínimo e meio vigente, definida como um dos critérios para a 
seleção dos candidatos, obedecendo à classificação baseada em 
estudo socioeconômico e de acordo com a disponibilidade de vagas. 
(grifo nosso) 

 
Ocorre que, ao confrontarmos tal situação com o SIAFI e com os processos de 
pagamento (23290.00****/2013-53 e 23290.00****/2013-29), constatou-se que o 
beneficiário recebeu, indevidamente valores referentes aos auxílios bolsa inclusão social 
e permanência, nos meses de junho a outubro de 2013, período este contemplado pelo 
Edital nº 004/2013 e que concluiu pelo indeferimento de qualquer benefício do PRAAE, 
ao estudante em questão, pelo motivo acima exposto.  
 
A tabela a seguir demonstra as impropriedades detectadas: 

UNIDADE BENEFÍCIO BENEFICIÁRIO AUXÍLIOS DIVERGENTES 

ARACAJU Permanência/  
Alimentação 

F. S. L. 

 - Auxílio Bolsa Inclusão Social Júnior (Ordem Bancária 800650 de 03 
Jul 2013): no valor de R$250,00 – corresponde a 01 parcela; 
- Auxílio Bolsa Inclusão Social Júnior (Ordem Bancária 800688  de 25 
Jul 2013): no valor de R$250,00 – corresponde a 01 parcela; 
- Auxílio Permanência (Ordem Bancária 800798 de 03 Set 2013): no 
valor de R$400,00– corresponde a 02 parcelas; 
 
- Auxílio Permanência (Ordem Bancária 800798 de 27 Set 2013): no 
valor de R$200,00– corresponde a 01 parcela. 
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c) Causas: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles adequados para o pagamento 
aos estudantes. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Por meio Memorando nº 70/2014/CAE – AJU a Coordenadora de Assistência Estudantil 
do Câmpus, se manifestou da seguinte forma: 
 “Considerando que no ano de 2013 havia muitas inconstâncias de acesso à intranet 
como também quedas de energia, nos reportamos às análises (todos com cadastros 
impressos e preenchidos pelos estudantes) do ano anterior (2012), quando o estudante 
já possuía cadastro, para confrontarmos as situações. Segue anexo cópia da lista do 
resultado final de 2012 (constatação 3), que comprova o  cadastramento deste 
estudante. Considerando também que já era um estudante inserido no Bolsa Junior, o 
Serviço Social realizou a reanálise e entrevista e deferiu a continuidade.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
Em que pese a Coordenação de Assistência Estudantil ter alegado que o Serviço Social 
realizou a reanálise e entrevista e deferiu a continuidade do benefício, nada juntou para 
demonstrar a realização destas ações. 
 
Por outro lado, mesmo que o aluno tenha sido beneficiado no exercício 2012, tal fato 
não assegura sua manutenção no PRAAE, tendo em vista que o mesmo não preencheu 
um dos requisitos objetivos estipulados na norma, qual seja, possuir renda per capita 
familiar menor que um salário mínimo e meio. Justamente por esse motivo é que a 
Assistência Social indeferiu o benefício, conforme consignado na documentação do 
aluno, enviada a esta Audint. 
 
Cumpre registrar que a adoção de controles internos administrativos adequados para 
análise, revisão e concessão de benefícios do PRAAE, objetiva extirpar a ocorrência de 
falhas desta natureza, cujas ações devem ser devidamente comprovadas. 
 
Destarte, as manifestações apresentadas pela Coordenação de Assistência Estudantil 
não foram satisfatórias, não afastando a constatação, ficando mantida nos mesmos 
termos. 
 

Recomendação: 001 
Promover as medidas necessárias para o ressarcimento ao erário dos valores pagos 
indevidamente ao beneficiário citado no fato. 
 
Recomendação: 002 
Adotar controles internos administrativos adequados para análise, revisão e concessão 
de benefícios do PRAAE. 
 
Recomendação: 003 
Documentar efetivamente, em qualquer fase do processo, todas as decisões referentes 
a concessões de benefícios.  
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CONSTATAÇÃO: 015 
Inobservância das normas do PRAAE para a concessão de auxílio residência.   
 
a) Evidências: 
Edital nº 004/2013 – Cadastramento e Recadastramento no PRAAE 2013.1; 
Documentação dos beneficiários; 
Regulamentação nº 31 de 12/09/2011 do Conselho Superior do IFS; 
Consulta ao sistema Q-Acadêmico; 
Consulta ao SIAFI; 
Consulta ao sistema Intranet. 
 
b) Fato: 
Na análise realizada na documentação do beneficiário W. A. L., observou-se que o 
estudante não apresentou comprovantes de despesas/gastos do local de moradia, mais 
precisamente, contrato e/ou recibo de Aluguel dos dois últimos meses que justificassem 
a concessão do auxílio residência, conforme preceitua as normas a seguir, mesmo assim 
foi deferido tal auxílio. 

 
Regulamentação nº 31/2011 do Conselho Superior 
Art. 3º. O Auxílio Residência é a concessão de um valor monetário pré-
estabelecido mensalmente para estudantes que sejam procedentes 
de outra cidade e/ou estado diferente do município onde o Campus 
está localizado, objetivando auxiliar nas despesas com aluguel de 
residência. (grifou-se) 
 
Edital nº 004/2013 – Cadastramento e Recadastramento no PRAAE 
2013.1 
4.1. Documentação para CADASTRAMENTO 
Observações: 
(...) 
3ª) Toda a documentação listada neste subitem (4.1) também é 
válida para estudantes que residem na modalidade de república, de 
aluguel individual ou fora do domicílio familiar e que dependem 
financeiramente dos responsáveis legais. Para tanto, os estudantes 
nesta situação deverão trazer documentação complementar, a saber, 
comprovante de renda do valor que é repassado mensalmente, em 
uma das seguintes opções: a) Extrato bancário de dois meses; b) 
Declaração feita pelo responsável pelo repasse, contendo valor e 
referência (mês) e em anexo cópia/xerox da identidade do declarante 
e reconhecida em cartório; c) Documento assinado por profissional da 
área contábil. 
(...) 
V. Comprovantes de despesas/gastos do local de moradia dos dois 
últimos meses, em nome do estudante ou de seu responsável 
(preferencialmente com endereço compatível ao apresentado no ato 
da matrícula), tais como: 
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a) Contas de energia elétrica; b) Contas de água; c) Contas de telefone 
fixo; d) Contrato e/ou recibo de aluguel ou contrato de financiamento 
imobiliário e comprovante de pagamento; e) Laudo médico de 
tratamento contínuo de saúde e comprovante das despesas com 
tratamento/medicação; f) Outras despesas que sejam de ordem 
contínua devidamente comprovada. (grifou-se) 

 
c) Causas: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles adequados para conferência da 
documentação; 
Ineficiência na conferência da documentação.   
 
d) Manifestação da Unidade: 
Por meio Memorandonº 70/2014/CAE – AJU a Coordenadora de Assistência Estudantil 
do Câmpus, se manifestou da seguinte forma: 
 “Informamos que o estudante é oriundo do interior do Estado, e já possuía cadastro em 
2012, fato que consideramos para o recadastramento sendo observadas apenas as 
mudanças declaradas de um ano para outro.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
Em que pese a Coordenação de Assistência Social ter alegado que se utilizou dos 
cadastros do ano de 2012, o edital nº 004/2013 PRAAE deixa claro que tanto para o 
cadastramento quanto recadastramento faz necessário apresentação de toda 
documentação, fato este que não foi observado pela Assistência estudantil, 
descumprindo exigência expressa do edital, conforme se verifica a seguir: 
 

EDITAL Nº 004/2013 PRAAE 
4.2. Documentação para RECADASTRAMENTO 
ORIENTAÇÕES PARA A COMPROVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO 
RECADASTRAMENTO 
A) As cópias de documentos descritas nas orientações para o 
cadastramento no subitem 4.1 também são necessárias para o 
estudante que efetuar o Recadastramento, bem como o 
Comprovante de Histórico Escolar,EXCETO: CPF do estudante 
requerente e os documentos de identificação (RG ou certidões de 
nascimento) do estudante e de seus familiares; 
B) Se houve inserção de novo componente familiar ou agregado 
residente no domicílio, o requerente dos auxílios/bolsas do PRAAE 
deverá apresentar a carteira de identidade ou cópia da certidão de 
nascimento desse novo integrante familiar (no caso do componente 
possuir menos de 18 anos) e a documentação especificada no subitem 
4.1, orientações IV, VI e VIII, se maiores de 18 anos. (grifou-se) 
 

O deferimento da concessão do auxílio sem a apresentação da documentação exigida ou 
se baseando em documentação defasada pode gerar preterição de beneficiários em 
detrimento de outros, bem como espelhar situação diversa da realidade fática daqueles 
candidatos que cumpriram rigorosamente as regras estatuídas. 
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Desta forma, a melhor maneira para evitar falhas desta natureza é a adoção sistêmica e 

padronizada da análise documental, por meio de listas de verificação ou check list, inclusive 
estipulando no edital e concedendo prazo razoável aos candidatos para 
complementarem a documentação faltante, sob pena de desclassificação no processo.    
 
Assim sendo, as manifestações apresentadas pela Coordenação de Assistência 
Estudantil não foram satisfatórias, não afastaram a constatação, ficando mantida em 
todos os seus termos. 
 
Recomendação: 001 
Deferir a solicitação de auxílio respaldada na comprovação física dos documentos 
exigidos no edital e nas normas internas, adotando procedimentos/controles adequados 
para conferência da documentação dos alunos, tais como: lista de verificação ou check 
list. 

 
 

CONSTATAÇÃO: 016 
Pagamentos Indevidos de Auxílio Permanência a estudantes assistidos no PRAAE. 
 
a) Evidências: 
Edital nº 004/2013 – Cadastramento e Recadastramento no PRAAE 2013.1; 
Documentação dos beneficiários; 
Resolução nº 30 de 12/09/2011 do Conselho Superior do IFS; 
Portaria nº 1.506 de 10/07/2013 do IFS; 
Consulta ao sistema Q-Acadêmico; 
Consulta ao SIAFI; 
Consulta ao sistema Intranet. 
 
b) Fato: 
Os auxílios Permanências no mês de novembro de 2013 foram pagos indevidamente aos 
estudantes listados na planilha a seguir, vez que se pagou R$ 600,00 quando deveria ter 
sido pago R$ 200,00, ou seja, foram pagas duas parcelas a mais em um único mês.  
 
Ademais, considerando o calendário acadêmico referente ao ano letivo 2013, foram 
pagas 12 parcelas do auxílio, sendo 2 Bolsas Inclusão Social Júnior e 10 Permanência, em 
desacordo com o Item 1.8 do Edital nº 004/2013, que limita a 10 meses.  
 

Edital nº 004/2013 – Cadastramento e Recadastramento no PRAAE 
2013.1 
1.8. Período de concessão dos auxílios: o período de concessão dos 
auxílios, Alimentação, Transporte, Residência, Bolsa de Inclusão Social 
Júnior/Trainee e Bolsa PROEJA será definido de acordo com o início do 
ano letivo (2013), cabendo o pagamento retroativo aos assistidos a 
partir da data de início do citado ano letivo e terá duração até o 
término do ano letivo 2013, respeitando o limite máximo de 10 
meses, com exceção do auxílio Residência que tem duração de 12 
meses. 
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Resta salientar que o Auxílio Permanência substituiu a Bolsa Inclusão Social Júnior, 
conforme Portaria nº 1.506 de 10/07/2013 do IFS. 
 

Portaria nº 1.506 de 10/07/2013 do IFS  
1. Aprovar o valor do Auxílio Permanência do Programa de Assistência 
e Acompanhamento Estudantil/ PRAAE do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS), a partir do ano letivo 
2013, em substituição da atual Bolsa Inclusão Social Júnior (...).  
 

UNIDADE BENEFÍCIO BENEFICIÁRIO 

ARACAJU Aux. Permanência / Alimentação A. B. S. 

ARACAJU Aux. Permanência / Alimentação J. D. S. C. 

ARACAJU Aux. Permanência J. R. P. S. 

ARACAJU Aux. Permanência / Alimentação J. R. G. S. 

 
c) Causas: 
Equívoco de interpretação da norma e edital quando da solicitação e autorização de 
pagamento ultrapassando o limite máximo de direito. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Por meio Memorando nº 70/2014/CAE – AJU a Coordenadora de Assistência Estudantil 
do Câmpus, se manifestou da seguinte forma: 
 “Segue documento comprobatório (memo 298/2013) para responder a esta 
constatação. Ao tempo não temos como desenvolver uma explicação por ter antecedido 
a nossa coordenação.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
O memorando apresentado pela CAE solicitando à Direção Geral do Câmpus pagamento 
de 10 parcelas deferido pela DG se houvesse disponibilidade orçamentária, corrobora o 
achado e não afasta a constatação.   
 
Urge esclarecer que o Auxílio Permanência substituiu a Bolsa Inclusão Social Júnior e 
para tanto, deveria ter sido observado o prazo estabelecido no Edital nº 004/2013 – 
Cadastramento e Recadastramento no PRAAE 2013.1, qual seja: 10 meses, respeitando 
o término do ano letivo 2013. Considerando que os beneficiários já haviam recebido 2 
parcelas do Bolsa Inclusão Social Júnior, remanescendo 8 parcelas do Auxílio 
Permanência. A única exceção é o auxílio Residência que tem duração de 12 meses. 
 
Desta forma, o pagamento em um único mês de duas parcelas extras do auxílio 
permanência infringiu regra estatuída. 
Assim sendo, a manifestação apresentada pela Coordenação de Assistência Estudantil 
foi satisfatória em parte, mas não afastou a constatação, ficando mantida nos mesmos 
termos. 
 
Recomendação: 001 
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Promover as medidas necessárias para o ressarcimento ao erário dos valores pagos 
indevidamente aos beneficiários citados no fato. 
 
 
CONSTATAÇÃO: 017 
Pagamentos Indevidos de Auxílio Transporte a estudantes assistidos no PRAAE. 
 
a) Evidências: 
Edital nº 004/2013 – Cadastramento e Recadastramento no PRAAE 2013.1; 
Documentação dos beneficiários; 
Regulamentação nº 31 de 12/09/2011 do Conselho Superior do IFS; 
Consulta ao sistema Q-Acadêmico; 
Consulta ao SIAFI; 
Consulta ao sistema Intranet. 
 
b) Fato: 
Ficou comprovado, diante das documentações apresentadas pela assistência estudantil, 
o pagamento indevido do auxílio transporte referente ao ano letivo 2013, vez que o 
aluno não cursou o primeiro semestre e cancelou o segundo, conforme consulta ao 
sistema Q-Acadêmico, e mesmo assim recebeu 10 parcelas do auxílio, em desacordo 
com o art. 16 da Regulamentação nº 31 de 12/09/2011 do Conselho Superior do IFS. 
 

Art. 16. Os Auxílios Alimentação, Residência e Transporte serão 
cancelados automaticamente quando o estudante concluir o curso ou 
trancar matrícula. (grifou-se) 

 

UNIDADE BENEFÍCIO BENEFICIÁRIO CPF MATRÍCULA 

ARACAJU Transporte L. L. S. ***994765** 20121lqui120036 

 
c) Causas: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles adequados prévios à 
autorização de pagamento. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Por meio Memorando nº 70/2014/CAE – AJU a Coordenadora de Assistência Estudantil 
do Câmpus, se manifestou da seguinte forma: 
 “Segue Termo de compromisso assinado pelo estudante, fato que comprova que o 
mesmo quando do resultado do auxílio estava frequentando e parte da lista que 
constava seu nome como regularmente matriculado encaminhado pelo Coordenador da 
CRE.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
Em que pese a Coordenação de Assistência Estudantil ter alegado que o termo de 
compromisso comprova a frequência do aluno, bem como uma relação de matriculados 
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fornecida pela CRE, foram elementos que respaldaram a autorização de pagamento, não 
afastaram a constatação pelos motivos a seguir elencados. 
 
Um acompanhamento eficiente dos estudantes, de forma tempestiva e mensal, no 
controle de frequência dos alunos, por meio de análise do diário de classe, mitigaria 
falhas desta natureza. Assim, a equipe de Auditoria verificou a ausência ou ineficiência 
nos controles internos administrativos, por parte da Coordenação de Assistência 
estudantil, nomeadamente no quesito acompanhamento ao aluno. 
 
Ademais, a título de exemplo, uma consulta no Q-Acadêmico poderia evitar este 
pagamento indevido, conforme verificado pela Auditoria interna, naquele sistema fica 
claro que o aluno havia cancelado o período letivo 2013/2 e mesmo assim recebeu 
asparcelas do auxílio transporte, conforme se verifica no quadro abaixo: 
 

 

Igualmente, o art. 16 da Regulamentação nº 31 de 12/09/2011 do Conselho Superior do 
IFS, traz que: “Os Auxílios Alimentação, Residência e Transporte serão cancelados 
automaticamente quando o estudante concluir o curso ou trancar matrícula.” A maneira 
adequada e eficiente de se verificar isso, também poderia ter sido feita consultando 
previamente à autorização de pagamento os diários de classe, entre outros mecanismos 
que a gestão poderia ter feito uso. 

 
Assim sendo, as manifestações apresentadas pela Coordenação de Assistência 
Estudantil não foram satisfatórias, não afastaram a constatação, permanecendo em 
igual termo. 
 
Recomendação: 001 
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Adotar mensalmente procedimentos/controles adequados prévios à autorização de 
pagamento aos beneficiários da assistência estudantil do IFS. 
 
Recomendação: 002 
Promover as medidas necessárias para o ressarcimento ao erário dos valores pagos 
indevidamente ao beneficiário citado no fato. 
 

 

CONSTATAÇÃO: 018 
Pagamentos Indevidos de Bolsa PROEJA a estudantes assistidos no PRAAE. 
 
a) Evidências: 
Edital nº 004/2013 – Cadastramento e Recadastramento no PRAAE 2013.1; 
Documentação dos beneficiários; 
Resolução nº 34 de 12/09/2011 do Conselho Superior do IFS; 
Consulta ao sistema Q-Acadêmico; 
Consulta ao SIAFI; 
Consulta ao sistema Intranet. 
 
b) Fato: 
Ficou comprovado, diante das documentações apresentadas pela assistência estudantil, 
o pagamento indevido do auxílio Proeja referente ao ano letivo 2013, vez que o aluno 
recebeu 12 parcelas, conforme se verifica no Siafi, quando deveria ter recebido no 
máximo 10 parcelas do auxílio, conforme estabelece a art. 7 da Resolução nº 34 de 
12/09/2011 do Conselho Superior e Item 1.8 do Edital nº 004/2013, ambos do IFS. 
 

Resolução nº 34 de 12/09/2011, do Conselho Superior do IFS: 
Art. 7º A duração do auxílio será de acordo com o ano letivo, 
respeitando o limite máximo de 10 meses. (grifou-se) 
 
Edital nº 004/2013 – Cadastramento e Recadastramento no PRAAE 
2013.1 
1.8. Período de concessão dos auxílios: o período de concessão dos 
auxílios, Alimentação, Transporte, Residência, Bolsa de Inclusão Social 
Júnior/Trainee e Bolsa PROEJA será definido de acordo com o início do 
ano letivo (2013), cabendo o pagamento retroativo aos assistidos a 
partir da data de início do citado ano letivo e terá duração até o 
término do ano letivo 2013, respeitando o limite máximo de 10 
meses, com exceção do auxílio Residência que tem duração de 12 
meses. (grifou-se) 

 
Verificou-se que a ordem bancária nº 2013OB801152 referente à 6ª e 7ª parcela do 
auxílio foi pago o valor de R$ 680,00, quando deveria ter sido pago R$ 340,00. 
 

UNIDADE BENEFÍCIO BENEFICIÁRIO CPF MATRÍCULA 

ARACAJU Proeja M. F. C. ***181075** 20111ppes0175 
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c) Causas: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles adequados prévios à 
autorização de pagamento. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Por meio de Resposta a SA 26/2014 a Coordenação do Proeja, se manifestou da 
seguinte forma: 
 “Após verificação em todo documento referente ao Requerimento de Manifestação da 
Unidade quanto às Constatações encontradas e Solicitação de informações, 
apresentaremos as seguintes justificativas. 
1. Considerando que todo processo de cadastramento, analise e definições quanto a 
seleção de alunos contemplados nos auxílios oferecidos pelo IFS, é realizado através da 
CAE. Informamos que não podemos apresentar nenhuma justificativa. Visto que a 
Coordenadoria do Programa de Educação de Jovens e Adultos (Proeja) recebe a planilha 
com a relação de alunos que irão receber tal auxílio. Ficando sob responsabilidade da 
Coordenadoria do Proeja a execução(envio), e acompanhamento relacionado a 
frequência desses alunos durante o período de vigência da bolsa (10 parcelas).  
2. Com relação a “CONSTATAÇÃO: 012 Pagamentos Indevidos de Bolsa PROEJA a 
estudantes assistidos no PRAAE”. Informamos que: 
a. Em função do grande intervalo de tempo que ocorre, desde o início das aulas até o 
pagamento da primeira parcela, que em 2013 forma pagas cinco(parcelas) no mês de 
setembro, ou seja, final do semestre letivo; 
b. Há ocorrências de pagamentos realizados com acumulo de parcelas, em virtude do 
empenho, por falta de recursos em determinados períodos; 
c. Com relação a M. F. C. podemos apresentar o seguinte memorando abaixo, que 
poderemos perceber que está referindo ao pagamento da 8° parcela. Registro este que 
poderemos buscar junto à documentação em arquivo. 
________________________________________________________________________ 
 
Da: Coordenação PROEJA 
Para: CEO 
Memorando 72/ Janeiro /Auxílio Proeja /Parcelas 8° / Correções 
Prezado F., 
Em virtude do equívoco na folha de pagamento da 8° Parcela do Auxílio Proeja que apresenta duplicidade 
no nome da aluna M. F. C., CPF :***.181.075-**. Solicitamos que seja regularizado a situação. Assim, o 
valor total pago passará de R$ 15.810,00 para R$ 15.640,00 
Aracaju, 17 de janeiro  de 2013. 
Prof. E. J. S. 
Coordenação PROEJA 
________________________________________________________________________ 

 
d. Com relação as divergências ocorridas durante o pagamento das parcelas 6 e 7, 
apresentaremos o memorando abaixo. 
________________________________________________________________________ 
 
Memorando 72/novembro /Auxílio Proeja /Parcelas 6 e 7 / Correções 
Prezado A., 
Estamos  encaminhado na Tabela abaixo as correções relacionadas a 6° e 7° folha de pagamento do 
auxílio proeja. 
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Aluno CPF 
N° Ordem 
Folha Pag 

AG/OP/CONTA BANCO 

A. P. J. ***208735-** 73 3163-3/00/0731823-5 Bradesco 

L. S. S. M. ***706335-** 82 0809-5/00/0014656-0 Bradesco 

K. S. A. ***.109.635-** 84 0809-5/ 00 / 0013506-
2 

Bradesco 

R. S. S. ***.398.325-** 90 0017-5/01/25695-1 Banco do 
Brasil 

Aracaju, 26 de novembro de 2013. 
Prof. E. J. S. 
Coordenação PROEJA 

________________________________________________________________________ 
De acordo com as informações apresentadas acima, gostaríamos de expor: 
Caso haja alguma inconsistência nos pagamentos realizados sob a supervisão desta 
coordenadoria, estaremos à disposição da AUDINT para buscarmos essa irregularidade, 
por equívoco, e solicitamos, caso ache necessário, aumentar o percentual da 
amostragem probabilística com relação ás concessões do Auxílio Proeja.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
A Direção da Unidade direcionou a análise da Solicitação de auditoria à Coordenação do 
Proeja que embora tenha trazido ação positiva com relação ao pagamento da 8ª parcela 
do benefício, não possui relação com o apontado, vez que o pagamento indevido 
ocorreu com as parcelas 6 e 7 referente ao processo nº 23290.00****/2013-18, ou seja, 
foram pagas em dobro, para o citado beneficiário. 
 
Ademais, restou prejudicada a análise uma vez que a Coordenação do Proeja alegou não 
ser de sua responsabilidade o pagamento, porque todo o processo de cadastramento, 
análise e definições quanto à seleção de alunos contemplados nos auxílios oferecidos 
pelo IFS, é realizado através da CAE – Coordenação de Assistência Estudantil.  
 
Informou que fica sob responsabilidade da Coordenadoria do Proeja a execução (envio), 
e acompanhamento relacionado à frequência desses alunos durante o período de 
vigência da bolsa (10 parcelas).  
 
Desta forma, como a CAE – Coordenação de Assistência Estudantil, apesar de ter sido 
informada da constatação, quedou-se inerte e a Coordenação do Proeja se julgou 
incompetente, as manifestações apresentadas não foram satisfatórias, não afastaram a 
constatação, ficando mantida nos mesmos termos. 
 
Recomendação: 001 
Adotar mensalmente procedimentos/controles adequados prévios à autorização de 
pagamento aos beneficiários da assistência estudantil do IFS. 
 
Recomendação: 002 
Promover as medidas necessárias para o ressarcimento ao erário dos valores pagos 
indevidamente à beneficiária citado no fato. 
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2.3 – Câmpus Lagarto 
 
 
CONSTATAÇÃO: 019 
Ausência de documentação necessária ao cadastramento ou recadastramento no 
PRAAE. 
 
a) Evidências: 
Edital nº 007/2013 – Cadastramento e Recadastramento no PRAAE 2013.1; 
Documentação dos beneficiários; 
Resolução nº 30 de 12/09/2011 do Conselho Superior do IFS; 
Regulamentação nº 31 de 12/09/2011 do Conselho Superior do IFS; 
Decreto 7.234/2010. 
 
b) Fato: 
Os beneficiários listados na planilha a seguir não apresentaram documentação 
necessária para o cadastramento ou recadastramento no Programa de Assistência e 
Acompanhamento ao Educando – PRAAE conforme item 3.4 do Edital nº 007/2013: 

 

UNIDADE BENEFÍCIO BENEFICIÁRIO NÃO APRESENTOU 

Lagarto Permanência A. C. S. M. 
- Requerimento e Formulário socioeconômico (art. 6º, P. Ú., da Resolução CS nº 
30/2011). 
 

Lagarto Alimentação B. S. S. 
- Requerimento e Formulário socioeconômico (art. 4º, P. Ú., da Regulamentação CS 
nº 31/2011). 

Lagarto Alimentação B. R. F. S. 

- Requerimento e Formulário socioeconômico (art. 4º, P. Ú., da Regulamentação CS 
nº 31/2011);  
- CTPS da Beneficiária (inciso VII, do subitem 4.1, do Item 4, do Edital nº 007/2013); 
- Comprovante do estado civil dos genitores (inciso IX, do subitem 4.1, do Item 4, do 
Edital nº 007/2013). 

Lagarto Transporte D. C. O. 
- Requerimento e Formulário socioeconômico (art. 4º, P. Ú., da Regulamentação CS 
nº 31/2011), apesar de constar referidos documentos no cadastramento de 2012. 

Lagarto Transporte D. P. L. 

- Requerimento e Formulário socioeconômico (art. 4º, P. Ú., da Regulamentação CS 
nº 31/2011);  
- Comprovante do estado civil dos genitores (inciso IX, do subitem 4.1, do Item 4, do 
Edital nº 007/2013). 

Lagarto Transporte D. W. A. F. 

- Requerimento e Formulário socioeconômico (art. 4º, P. Ú., da Regulamentação CS 
nº 31/2011);  
- Comprovante do estado civil dos genitores (inciso IX, do subitem 4.1, do Item 4, do 
Edital nº 007/2013). 

Lagarto Transporte D. S. S. 

- Requerimento e Formulário socioeconômico (art. 4º, P. Ú., da Regulamentação CS 
nº 31/2011); 
- Comprovante de Renda do Beneficiário, já que no Sistema de Solicitação PRAAE da 
Intranet ele consta como Auxiliar de Produção (inciso IV, do subitem 4.1, do Item 4, 
do Edital nº 007/2013; 
- CTPS do Beneficiário (inciso VII, do subitem 4.1, do Item 4, do Edital nº 007/2013); 
- Comprovante do estado civil dos genitores (IX do Subitem 4.1 do Item 4 do Edital 
nº 007/2013). 

Lagarto Transporte D. J. C. 

- Requerimento e Formulário socioeconômico (art. 4º, P. Ú., da Regulamentação CS 
nº 31/2011), apesar de constar referidos documentos no cadastramento de 2012; 
- Comprovante do estado civil dos genitores (IX do Subitem 4.1 do Item 4 do Edital 
nº 007/2013). 

Lagarto Permanência E. A. S. 
- Requerimento e Formulário socioeconômico (art. 6º, P. Ú., da Resolução CS nº 
30/2011), apesar de constar referidos documentos no cadastramento de 2012; 
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- Comprovante do estado civil dos genitores (IX do Subitem 4.1 do Item 4 do Edital 
nº 007/2013). 

Lagarto Transporte E. S. C. 

- Requerimento e Formulário socioeconômico (art. 4º, P. Ú., da Regulamentação CS 
nº 31/2011); 
- CTPS do Beneficiário (inciso VII, do subitem 4.1, do Item 4, do Edital nº 007/2013); 
- Comprovante do estado civil dos genitores (IX do Subitem 4.1 do Item 4 do Edital 
nº 007/2013). 

Lagarto Permanência E. S. S. 

- Requerimento e Formulário socioeconômico (art. 6º, P. Ú., da Resolução CS nº 
30/2011), apesar de constar referidos documentos no cadastramento de 2012; 
- Comprovante do estado civil dos genitores (IX do Subitem 4.1 do Item 4 do Edital 
nº 007/2013). 

Lagarto Transporte E. S. O. 
- Requerimento e Formulário socioeconômico (art. 4º, P. Ú., da Regulamentação CS 
nº 31/2011), apesar de constar referidos documentos no cadastramento de 2012; 

Lagarto Transporte F. G. S. V. 

- Requerimento e Formulário socioeconômico (art. 4º, P. Ú., da Regulamentação CS 
nº 31/2011); 
- Declaração de Dependência Financeira do Beneficiário (alínea “b”, do inciso IV, do 
subitem 4.1, do Item 4, do Edital nº 007/2013); 
- Comprovante do estado civil dos genitores (IX do Subitem 4.1 do Item 4 do Edital 
nº 007/2013). 

Lagarto Transporte G. S. N. J. 

- Requerimento e Formulário socioeconômico (art. 4º, P. Ú., da Regulamentação CS 
nº 31/2011); 
- Declaração de Dependência Financeira do Beneficiário (alínea “b”, do inciso IV, do 
subitem 4.1, do Item 4, do Edital nº 007/2013). 

Lagarto Transporte I. E. S. S. 

- Requerimento e Formulário socioeconômico (art. 4º, P. Ú., da Regulamentação CS 
nº 31/2011);  
- Carteira de Identidade da genitora e Certidão de Nascimento da irmã (inciso III, do 
subitem 4.1, do Item 4, do Edital nº 007/2013); 
- Declaração de Dependência Financeira do Beneficiário (alínea “b”, do inciso IV, do 
subitem 4.1, do Item 4, do Edital nº 007/2013); 
-  Comprovante do estado civil dos genitores, nesse caso, Declaração de não 
Convivência Marital do Anexo V (IX do Subitem 4.1 do Item 4 do Edital nº 
007/2013). 

Lagarto Transporte J. M. F. F. 

- Requerimento e Formulário socioeconômico (art. 4º, P. Ú., da Regulamentação CS 
nº 31/2011), apesar de constar referidos documentos nos cadastros de 2011 e 2012; 
- Comprovante do estado civil dos genitores, nesse caso, a Certidão de Casamento 
averbada com o Divórcio (IX do Subitem 4.1 do Item 4 do Edital nº 007/2013). 

Lagarto Permanência J. W. C. M. 

- Requerimento e Formulário socioeconômico (art. 6º, P. Ú., da Resolução CS nº 
30/2011), apesar de constar referidos documentos no cadastramento de 2012; 
- Comprovante do estado civil dos genitores (IX do Subitem 4.1 do Item 4 do Edital 
nº 007/2013). 

Lagarto Residência K. S. S. 

- Requerimento e Formulário socioeconômico (art. 4º, P. Ú., da Regulamentação CS 
nº 31/2011), apesar de constar referidos documentos nos cadastros de 2011 e 2012; 
-  Comprovante do estado civil dos genitores (IX do Subitem 4.1 do Item 4 do Edital 
nº 007/2013). 

Lagarto Transporte L. M. E. A. 

- Requerimento e Formulário socioeconômico (art. 4º, P. Ú., da Regulamentação CS 
nº 31/2011), apesar de constar referidos documentos nos cadastros de 2011 e 2012; 
- Comprovante do estado civil dos genitores (IX do Subitem 4.1 do Item 4 do Edital 
nº 007/2013). 

Lagarto Transporte M. S. L. 
- Requerimento e Formulário socioeconômico (art. 4º, P. Ú., da Regulamentação CS 
nº 31/2011), apesar de constar referidos documentos nos cadastros de 2011 e 2012. 

Lagarto Transporte R. S. O. 
- Requerimento e Formulário socioeconômico (art. 4º, P. Ú., da Regulamentação CS 
nº 31/2011), apesar de constar referidos documentos nos cadastros de 2011 e 2012. 

Lagarto Permanência V. O. S. 
- Requerimento e Formulário socioeconômico (art. 6º, P. Ú., da Resolução CS nº 
30/2011), apesar de constar referidos documentos nos cadastros de 2011 e 2012. 

 
Cumpre registrar que o item 3.4 do citado edital dispõe que: 
 

3.4. Depois de realizar a solicitação de cadastramento através do endereço 
eletrônico: HTTP://www.ifs.edu.br/praae2013 o estudante deverá 
comparecer ao Núcleo de Assistência Estudantil – NAE, munido do 
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (expedido pelo sistema) e dos documentos 
solicitados para o cadastramento (subitem 4.1) ou para o recadastramento 
(subitem 4.2) no PRAAE, em 2013.1. 
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Cumpre registrar que o item 7.2 do citado edital traz que “A solicitação para 
cadastramento (subitem 4.1) ou recadastramento (subitem 4.2) no PRAAE, em 2013.1, 
somente será validada com documentação completa exigida neste edital.” 
 
c) Causa: 
Equívoco de interpretação da norma e edital, no tocante à exigência da documentação 
necessária a solicitação do PRAAE. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Através do Memorando Eletrônico nº 67/2014 – COAE – LAG e seus anexos, os gestores 
apresentaram respostas do Serviço Social e da Coordenação de Assistência Estudantil 
nos seguintes termos: 
 
*Manifestação do Serviço Social: 
 
 Os estudantes beneficiários listados na planilha correspondente à amostra dos 22 
selecionados (Ver tabela sistematizada nas folhas 2, 3 e 4 da Solicitação de Auditoria Nº 
027/2014) apresentaram documentação que possibilitaram a condução dos trabalhos 
de análise socioeconômica realizada pela assistente social em decorrência do pleito do 
cadastramento e/ou recadastramento no Programa de Assistência e Acompanhamento 
ao Educando – PRAAE, semestre letivo 2013.1. Não obstante a ausência de alguma 
documentação no caso de 15 estudantes (Ver Tabela 01) dos 22 que foram 
selecionados, afirmamos que a documentação pendente não inviabilizou a realização da 
análise socioeconômica e nem mesmo a precisão do resultado, pois certamente se 
houvesse dúvida em termos de dados determinantes para a identificação da situação de 
vulnerabilidade socioeconômica do respectivo estudante, teríamos realizado outras 
intervenções profissionais, a exemplo da entrevista e visita domiciliar, para 
complementar a análise socioeconômica antes da emissão do resultado do 
cadastramento e recadastramento no PRAAE 2013.1 a fim de que o estudante pudesse 
apresentar a documentação ausente. A título de esclarecimento, sinalizaremos na 
Tabela 01 a seguir ‘extratos textuais objetivos’ do percurso subjetivo da análise 
socioeconômica que norteou o parecer de deferimento e/ou indeferimento da 
assistente social no cenário ora avaliado.  
 

Tabela 01 – Esclarecimento das Documentações não identificadas 
 
Estudante Documentação ausente Percurso da análise socioeconômica 

B. R. F. S. (recadastro).  - CTPS da beneficiária;  
- Comprovante do estado civil dos 
genitores.  

A estudante nos cadastros anteriores apresentou 
documentação necessária. Nesse sentido, 
ressaltamos que a realidade socioeconômica 
familiar já é de conhecimento da assistente social.  

D. P. L. (cadastro).  - Comprovante do estado civil dos 
genitores.  

O aspecto do estado civil dos genitores, enquanto 
parte da realidade socioeconômica familiar do 
estudante, foi avaliado a partir dos dados grafados 
no item “DOC ORIGEM” que constam nos 
documentos de RG (Registro Geral) dos genitores.  

D. W. A. F. (cadastro).  - Comprovante do estado civil dos 
genitores.  

O aspecto do estado civil dos genitores, enquanto 
parte da realidade socioeconômica familiar do 
estudante, foi avaliado a partir dos dados grafados 
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no item “DOC ORIGEM” que constam nos 
documentos de RG (Registro Geral) dos genitores.  

D. S. S. (recadastro).  - Comprovante de renda do 
beneficiário;  
- CTPS do beneficiário;  
- Comprovante do estado civil dos 
genitores.  

O estudante nos cadastros anteriores apresentou 
documentação necessária. Nesse sentido, 
ressaltamos que a realidade socioeconômica 
familiar já é de conhecimento da assistente social. 
No caso da renda, foi registrado pela assistente 
social no processo físico - verso do comprovante de 
solicitação - o seguinte: “considerou-se a renda de 
R$ 623,76”.  

D. J. C. (recadastro).  - Comprovante do estado civil dos 
genitores.  

O estudante nos cadastros anteriores apresentou 
documentação necessária. Nesse sentido, 
ressaltamos que a realidade socioeconômica 
familiar já é de conhecimento da assistente social.  

E. A. S. (recadastro).  - Comprovante do estado civil dos 
genitores.  

O estudante nos cadastros anteriores apresentou 
documentação necessária. Nesse sentido, 
ressaltamos que a realidade socioeconômica 
familiar já é de conhecimento da assistente social.  

E. S. C. (cadastro).  - CTPS da beneficiária;  
- Comprovante do estado civil dos 
genitores.  

A estudante quando realizou a entrega da 
documentação em 05/07/2013 ainda não era maior 
de 18 anos, não sendo, portanto, necessária a 
apresentação da CTPS (Ver inciso VII, do subitem 
4.1, do Item 4, do Edital Nº 007/2013). O aspecto do 
estado civil dos genitores, enquanto parte da 
realidade socioeconômica familiar da  estudante, foi 
avaliado a partir dos dados grafados no item “DOC 
ORIGEM” que constam nos documentos de RG 
(Registro Geral) dos genitores.  

E. S. S. (recadastro).  - Comprovante do estado civil dos 
genitores.  

O estudante nos cadastros anteriores apresentou 
documentação necessária. Nesse sentido, 
ressaltamos que a realidade socioeconômica 
familiar já é de conhecimento da assistente social.  

F. G. S. V. (cadastro).  - Declaração de dependência 
financeira do beneficiário;  
- Comprovante do estado civil dos 
genitores.  

O aspecto da dependência financeira do estudante 
por parte dos genitores foi avaliado pela idade do 
estudante, na época, 15 anos, e, também por sua 
configuração como estudante da modalidade 
Integrado, o que de certo modo inviabiliza a sua 
inserção no mercado de trabalho formal e/ou 
informal. O aspecto do estado civil dos genitores, 
enquanto parte da realidade socioeconômica 
familiar do estudante, foi avaliado a partir dos 
dados grafados no item “DOC ORIGEM” que 
constam nos documentos de RG (Registro Geral) 
dos genitores.  

G. S. N. J. (recadastro).  - Declaração de dependência 
financeira do beneficiário.  

O estudante nos cadastros anteriores apresentou 
documentação necessária. Nesse sentido, 
ressaltamos que a realidade socioeconômica 
familiar já é de conhecimento da assistente social.  

I. E. S. S. (recadastro).  - Carteira de Identidade da genitora e 
Certidão de nascimento da irmã;  
- Declaração de dependência 
financeira da beneficiária;  
- Comprovante do estado civil dos 
genitores.  

A estudante nos cadastros anteriores apresentou 
documentação necessária. Nesse sentido, 
ressaltamos que a realidade socioeconômica 
familiar já é de conhecimento da assistente social.  

J. M. F. F. (recadastro).  - Comprovante do estado civil dos 
genitores.  

O estudante nos cadastros anteriores apresentou 
documentação necessária. Nesse sentido, 
ressaltamos que a realidade socioeconômica 
familiar já é de conhecimento da assistente social.  

J. W. C. M. (cadastro).  - Comprovante do estado civil dos 
genitores.  

O aspecto do estado civil dos genitores, enquanto 
parte da realidade socioeconômica familiar do 
estudante, foi avaliado a partir dos dados grafados 
no item “DOC ORIGEM” que constam nos 
documentos de RG (Registro Geral) dos genitores.  

K. S. S. (recadastro).  - Comprovante do estado civil dos 
genitores.  

A estudante nos cadastros anteriores apresentou 
documentação necessária. Nesse sentido, 
ressaltamos que a realidade socioeconômica 
familiar já é de conhecimento da assistente social.  

L. M. E. A. (cadastro).  - Comprovante do estado civil dos O aspecto do estado civil dos genitores, enquanto 
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genitores.  parte da realidade socioeconômica familiar da 
estudante, foi avaliado a partir dos dados grafados 
no item “DOC ORIGEM” que constam nos 
documentos de RG (Registro Geral) dos genitores.  

 
Desta feita, avaliamos que a análise socioeconômica realizada não poderia ser 
invalidada em virtude da ausência de um documento que não se configurou, naquele 
contexto, como elemento decisivo ao parecer de deferimento emitido pela assistente 
social com base nas leis e resoluções que regulamentam o exercício da profissão de 
Serviço Social. Avaliamos ainda que o parecer de deferimento considerou o disposto no 
Decreto Nº 7.234 de 19/07/2010, que versa sobre o Programa Nacional de Assistência 
Estudantil – PNAES, na Resolução Nº 30 de 12/09/2011 e na Resolução Nº 31 de 
12/09/2011 do Conselho Superior do IFS. Vejamos:  
 

Serão atendidos no âmbito do PNAES prioritariamente estudantes oriundos 
da rede pública de educação básica ou com renda familiar per capita de até 
um salário mínimo e meio, sem prejuízo de demais requisitos fixados pelas 
instituições federais de ensino superior. (Decreto Nº 7.234/2010, Art. 5o).  
Para que o estudante seja selecionado considerar-se-á a sua situação de 
vulnerabilidade socioeconômica, a partir de análise socioeconômica, que 
poderá ser complementada com a viabilização de: entrevista, visita domiciliar 
e/ou junta social realizadas pelo Assistente Social de cada Campus do IFS. 
(Resolução Nº 30/2011/IFS, Art. 5o).  
Para que o estudante seja selecionado considerar-se-á a sua situação de 
vulnerabilidade socioeconômica, a partir de análise socioeconômica, que 
poderá ser complementada com a viabilização de: entrevista, visita domiciliar 
e/ou junta social realizadas pelo Assistente Social de cada Campus do IFS. 
(Resolução Nº 31/2011/IFS, Art. 7o).  

 
A respeito da ausência do Requerimento e Formulário socioeconômico em todos os 
cadastros e recadastrados, esclarecemos que embora na Resolução Nº 30 de 
12/09/2011 e na Resolução Nº 31 de 12/09/2011 do Conselho Superior do IFS ainda 
constem a necessidade de preenchimento dos mesmos, tal preenchimento não ocorre 
mais de forma manual com posterior entrega dos documentos físicos no setor de 
Assistência Estudantil e/ou Serviço Social do Campus, pois com a implantação do 
sistema eletrônico desenvolvido para o PRAAE em 2013, o preenchimento dos dados 
ocorre nas telas disponíveis quando do acesso ao referido sistema no site institucional 
do IFS, prescindindo, dessa forma dos documentos de Requerimento e Formulário 
socioeconômico não identificados nos processos físicos selecionados. 
 
e) Análise da Manifestação: 
Inicialmente impõe ressaltar que, apesar de devidamente justificada a Constatação, não 
afastou o presente achado, pois, além dos riscos a seguir indicados, contrariou o Edital a 
que estão vinculados. 
 
Perceba que não se trata de “conhecimento da Assistente Social” ou “causa de 
invalidade da análise”, mas de descumprimento do Edital, ao qual todos devem 
obediência, independente de qualquer justificativa. 
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Ademais, com relação aos documentos em que foi alegado que o estudante já havia 
apresentado no cadastramento anterior, deve-se frisar que o mesmo pode sofrer 
modificações com o tempo, principalmente no que diz respeito à CTPS, pois a depender 
do caso concreto, um novo emprego com carteira assinada pode modificar a situação 
financeira causando alteração substancial na renda per capita familiar, que possui um 
limite para que estudante seja contemplado. 
 
Da mesma forma, o comprovante do estado civil dos genitores (que em momento algum 
foi encontrado nos autos de cadastramento ou recadastramento conforme 
determinação editalícia), comprovante de renda do beneficiário, declaração de 
dependência financeira e certidão de nascimento do componente familiar, podem 
alterar quantitativamente a composição familiar e consequentemente a renda per 
capita da família. 
 
Tal situação poderá ensejar a preterição de algum beneficiário que teve seu 
requerimento indeferido, em detrimento de outro. Por esse motivo é que o edital previu 
que “A solicitação para cadastramento (subitem 4.1) ou recadastramento (subitem 4.2) 
no PRAAE, em 2013.1 somente será validada com documentação completa exigida neste 
edital.” 
 
Por fim, a análise documental é uma das etapas do processo de seleção, não podendo o 
Assistente Social concluir sua análise pelo deferimento, com a ausência de quaisquer 
dos documentos exigidos no edital. Além disso, a apresentação da documentação do 
estudante de forma completa viabiliza a verificação da fidedignidade e consistência das 
informações por parte dos órgãos de controle. 
 
Recomendação: 001 
Deferir a solicitação de auxílio respaldada na comprovação física dos documentos 
exigidos no edital e nas normas internas, adotando procedimentos/controles adequados 
para conferência da documentação dos alunos, tais como: lista de verificação ou check 
list. 
 
 
CONSTATAÇÃO: 020 
Ausência de análise ou estudo socioeconômico aos beneficiários do PRAAE. 
 
a) Evidências: 
Edital nº 007/2013 – Cadastramento e Recadastramento no PRAAE 2013.1; 
Documentação dos beneficiários;  
Resolução nº 30 de 12/09/2011 do Conselho Superior do IFS; 
Regulamentação nº 31 de 12/09/2011 do Conselho Superior do IFS; 
Decreto 7.234/2010. 
 
b) Fato: 
Não ficou evidenciado, nos processos dos beneficiários do PRAAE listados na planilha a 
seguir e analisados pela AUDINT, que tenha havido análise ou estudo socioeconômico 
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pelo Serviço Social do Câmpus, tendo em vista que na sua maioria o que consta é o 
termo “deferido”, sem, contudo, demonstrar como se chegou a esta conclusão.  
 
Ressalte-se que tal situação vai de encontro ao que prevê os normativos que tratam dos 
auxílios do PRAAE, conforme segue: 
 

Resolução nº 30 de 12/09/2011 do Conselho Superior do IFS: 
Art. 5º. Para que o estudante seja selecionado considerar-se-á a sua situação 
de vulnerabilidade socioeconômica, a partir de análise socioeconômica, que 
poderá ser complementada com a viabilização de: entrevista, visita domiciliar 
e/ou junta social realizadas pelo Assistente Social de cada Campus do IFS. 
 
Regulamentação nº 31 de 12/09/2011 do Conselho Superior do IFS: 
Art. 7º. Para que o estudante seja selecionado considerar-se-á a sua situação 
de vulnerabilidade socioeconômica, a partir de análise socioeconômica, que 
poderá ser complementada com a viabilização de: entrevista, visita domiciliar 
e/ou junta social realizadas pelo Assistente Social de cada Campus do IFS. 
 
Nota Técnica nº 01/2013/Serviço Social do IFS: 
2.2. Estudo Socioeconômico   
Instrumento utilizado pelo assistente social que tem como finalidade 
conhecer de forma crítica e ética uma determinada situação, esta técnica é 
em geral realizada através de análise documental, entrevista e/ou visita 
domiciliar. (...) 
Como resultado deste estudo socioeconômico o assistente social emite 
parecer social, embasado nas dimensões profissionais, a saber: teórico-
metodológica, técnico-operativa e ético-política. 
 
2.3. Parecer Social 
O parecer social, de exclusividade do assistente social, deve levar em 
consideração as representações, os valores e os significados presentes no 
contexto analisado, bem como considerar a realidade cotidiana dos 
estudantes e respectivos núcleos familiares, a partir dos parâmetros 
normativos, sobretudo mediante as orientações inerentes à formação e ao 
exercício profissional em Serviço Social, conforme estabelecido no Código de 
Ética do Assistente Social, na Lei de Regulamentação da Profissão e no 
referencial teórico específico da área.  

 
Desta forma, não foi possível identificar a existência de análise socioeconômica dos 
beneficiários a seguir identificados: 
 

UNIDADE BENEFÍCIO BENEFICIÁRIO NÃO APRESENTOU 

Lagarto Permanência A. C. S. M. Análise ou Estudo Socioeconômico 

Lagarto Alimentação B. S. S. Análise ou Estudo Socioeconômico 

Lagarto Alimentação B. R. F. S. Análise ou Estudo Socioeconômico 

Lagarto Transporte D. C. O. Análise ou Estudo Socioeconômico 

Lagarto Transporte D. P. L. Análise ou Estudo Socioeconômico 

Lagarto Transporte D. W. A. F. Análise ou Estudo Socioeconômico 

Lagarto Transporte D. S. S. Análise ou Estudo Socioeconômico 
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Lagarto Transporte D. J. C. Análise ou Estudo Socioeconômico 

Lagarto Permanência E. A. S. Análise ou Estudo Socioeconômico 

Lagarto Transporte E. S. C. Análise ou Estudo Socioeconômico 

Lagarto Permanência E. S. S. Análise ou Estudo Socioeconômico 

Lagarto Transporte E. S. O. Análise ou Estudo Socioeconômico 

Lagarto Transporte F. G. S. V. Análise ou Estudo Socioeconômico 

Lagarto Transporte G. S. N. J. Análise ou Estudo Socioeconômico 

Lagarto Transporte I. E. S. S. Análise ou Estudo Socioeconômico 

Lagarto Transporte J. M. F. F. Análise ou Estudo Socioeconômico 

Lagarto Permanência J. W. C. M. Análise ou Estudo Socioeconômico 

Lagarto Residência K. S. S. Análise ou Estudo Socioeconômico 

Lagarto Transporte L. M. E. A. Análise ou Estudo Socioeconômico 

Lagarto Transporte M. S. L. Análise ou Estudo Socioeconômico 

Lagarto Transporte R. S. O. Análise ou Estudo Socioeconômico 

Lagarto Permanência V. O. S. Análise ou Estudo Socioeconômico 

 
Deve-se registrar que nos processos físicos de cadastramento dos beneficiários D. C. O.a 
e G. S. N. J., existem Formulário de Estudo Socioeconômico devidamente preenchido, 
porém, referente a outros exercícios. 
 
Ademais, nos processos físicos de cadastramento dos beneficiários E. A. S., E. S. S., J. M. 
F. F., K. S. S. e M. S. L., apesar de constar o Formulário de Estudo Socioeconômico 
referente aos exercícios anteriores, nenhum possui Relato e Parecer da Análise 
Documental, ou prescindivelmente da entrevista, impossibilitando identificar qual 
benefício foi deferido ao estudante, e consequentemente a verificação da regularidade 
dos pagamentos efetuados ao mesmo. 
 
c) Causa: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles adequados para preenchimento 
do formulário de estudo socioeconômico. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Através do Memorando Eletrônico nº 67/2014 – COAE – LAG e seus anexos, os gestores 
apresentaram respostas do Serviço Social e da Coordenação de Assitência Estudantil nos 
seguintes termos: 
 
*Manifestação do Serviço Social: 
 
É imprescindível confirmar que a análise socioeconômica foi um procedimento técnico-
operacional realizado pela assistente social responsável pela emissão do parecer 
deferido e/ou indeferido frente às demandas alusivas aos pleitos de cadastramento e 
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recadastramento no Edital Nº 007/2013/IFS/PRAAE 2013.1, pois do contrário não teria 
como assinalar o respectivo parecer e a indicação do perfil para o auxílio nos processos 
físicos dos estudantes que entregaram o comprovante de solicitação de requerimento 
no PRAAE 2013.1 e nem mesmo teria como registrar tal parecer no status do sistema 
online que possibilitou a concretização objetiva da análise socioeconômica a partir da 
alimentação dos dados preenchidos pelos estudantes e que foram ratificados e 
retificados no caso de alguns por parte da assistente social responsável pelo 
procedimento, quando do acesso ao sistema em comento, baseando-se, obviamente 
pela análise documental e entrevistas em determinados casos.  
Ora, por ventura se chegou ao entendimento de que o termo “deferido” teria sido 
grafado sem fundamento, portanto, indo “[...] de encontro ao que prevê os normativos 
que tratam dos auxílios do PRAAE [...]”, como registrado na folha 5 da Solicitação de 
Auditoria Nº 027/2014. O termo deferido configura-se como a expressão síntese da 
análise socioeconômica realizada, haja vista que antes do programa desenvolvido para o 
PRAAE realizava-se a análise socioeconômica com registros dos dados da composição do 
núcleo familiar, renda familiar e despesas familiares mensais no processo físico, quando 
a base de cálculo literalmente ficava assinalada no referido processo físico após cálculos 
utilizando-se de calculadora nos possibilitando o resultado da per capita familiar para a 
emissão de parecer de deferimento ou indeferimento. Destacamos que por este 
mecanismo registrávamos algumas observações no processo físico para fins de 
verificação posterior, no caso de se apresentarem como determinantes para a emissão 
do parecer da assistente social. Ainda antes de utilizarmos o sistema desenvolvido para 
o PRAAE recorríamos a outra ferramenta para a realização da análise socioeconômica, 
qual seja, tabela do Excel para viabilizar além dos cálculos através de fórmulas, o 
registro de algumas informações de caráter subjetivo a serem verificadas 
posteriormente. Ressaltamos que a verificação a posteriori podia ser através de outros 
instrumentais, a saber, entrevista, visita domiciliar e/ou junta social. Com a implantação 
do sistema PRAAE os dados outrora grafados nos processos físicos para chegarmos ao 
resultado da per capita familiar do estudante são na conjuntura atual alimentados pelo 
estudante nas telas e/ou abas do sistema, e, sendo necessário, podem ser retificados 
pela assistente social no decurso da análise socioeconômica. Decorrido o processo de 
alimentação e/ou retificação dos dados visualizamos numa das abas do sistema – aba 3: 
Despesas e Renda Familiar - o resultado da per capita familiar calculado 
automaticamente pelas fórmulas e/ou lógica de programação desenvolvidas, o que 
subsidia a emissão do parecer deferido e/ou indeferido registrado no próprio sistema, 
quando nos utilizamos da aba 7: Recursos e Avaliação para alimentar esta informação 
no status. Salientamos que se necessário o registro de alguma observação para 
verificação posteriormente junto ao estudante, os grifos não são alimentados no 
sistema, mas, no processo físico.  
Tratando mais especificamente dos 22 estudantes que foram selecionados, cumpre 
asseverarmos que o termo deferido equivale ao parecer da assistente social. Reiterando 
o que foi subscrito no parágrafo anterior é a “expressão síntese da análise 
socioeconômica realizada” pelo/a assistente social responsável pelo procedimento 
técnico-operacional, tendo como referência as dimensões teórico-metodológica, 
técnico-operativa e ético-política que orientam a formação e o exercício profissional em 
Serviço Social. Assim, reafirmamos que o parecer emitido não está em descompasso 
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com os normativos que tratam dos auxílios do PRAAE, do contrário, teria sido no 
mínimo agir conforme o bel-prazer e total irresponsabilidade e despreparo profissional 
frente a esta demanda tão complexa apresentada ao cotidiano institucional no âmbito 
do exercício profissional do/a assistente social, implicando em infrações ao Código de 
Ética Profissional dos/as assistentes sociais.  
Deste modo, realizamos a análise socioeconômica dos requerimentos dos 22 estudantes 
a partir da análise documental dos seus respectivos processos físicos e também dos 
dados disponíveis no sistema PRAAE. No caso destes estudantes não avaliamos a 
necessidade de complementar a análise socioeconômica por meio de outros 
instrumentais profissionais e foi por essa razão que não realizarmos entrevista e/ou 
visita domiciliar, nos valendo da prerrogativa da autonomia profissional, com vistas a 
reafirmar o Projeto Ético Político do Serviço Social. Logo, para selecionar estes 
estudantes consideramos “[...] a sua situação de vulnerabilidade socioeconômica, a 
partir de análise socioeconômica [...]” (Resolução Nº 30/2011/IFS, Art. 5o; Resolução Nº 
31/2011/IFS, Art. 7o).  
Sobre o instrumental técnico-operacional do estudo socioeconômico mencionado na 
folha 6 da Solicitação de Auditoria Nº 027/2014, corroboramos com o conceito 
referenciado na Nota Técnica Nº 01/2013/Serviço Social do IFS, qual seja: “instrumento 
utilizado pelo assistente social que tem como finalidade conhecer de forma crítica e 
ética uma determinada situação. Esta técnica é em geral realizada através de análise 
documental, entrevista e/ou visita domiciliar” (Nota Técnica Nº 01/2013/Serviço Social 
do IFS, tópico 2 - CONCEITOS E DEFINIÇÕES IMPORTANTES, subitem 2.1 - Estudo 
socioeconômico). Sabemos que como resultado do estudo socioeconômico o/a 
assistente social pode emitir parecer social, todavia, avaliamos que nem todo estudo 
socioeconômico demanda a emissão do instrumental técnico-operacional denominado 
parecer social, posto que existem determinadas demandas profissionais e contextos 
institucionais que justificam o uso desta técnica enquanto ferramenta de trabalho 
imprescindível aos registros técnicos dos/as assistente sociais, enquanto que em outras 
demandas profissionais e contextos institucionais o/a assistente social prescinde deste 
instrumento, haja vista que o uso dos instrumentos será determinado conforme estudo 
da realidade em análise, pois a técnica não deve engessar o trabalho, mas contribuir 
para a compreensão da totalidade vivenciada pelos sujeitos sociais que demandam as 
intervenções profissionais dos/as assistentes sociais, por conseguinte, tem técnicas que 
podem ser utilizadas em determinados contextos e em outros contextos a realidade 
cotidiana vai demandar outro instrumento técnico.  
No contexto em específico do PRAAE 2013.1 avaliamos que o instrumento que validou a 
emissão do parecer deferido e indeferido no total de requerimentos analisados foi a 
análise socioeconômica, com o recurso da análise documental e da entrevista. Para a 
emissão do parecer dos 22 estudantes selecionados realizamos a análise 
socioeconômica utilizando-se apenas da análise documental, o que não caracteriza a 
análise socioeconômica menos criteriosa. Quanto ao uso do termo parecer aqui 
expressado, esclarecemos que não estamos utilizando como sinônimo de parecer social, 
por entendermos que o parecer social requer o registro de opinião técnica por escrito 
com o detalhamento de considerações e/ou argumentos profissionais que justifiquem a 
indicação de conclusão emitida no parecer social.  
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Esclarecemos, por sua vez, que o termo deferido que utilizamos tanto na base de dados 
do sistema do PRAEE para registrar o resultado da análise socioeconômica no campo do 
status como no processo físico dos requerimentos foi como registro da conclusão da 
avaliação realizada pela profissional, o que costumeiramente classificamos como 
parecer do/a assistente social no âmbito do contexto institucional do IFS, sem querer 
incorrer na equivalência da mesma concepção de parecer social. Apesar de ambos 
emitirem opinião técnica profissional, o parecer social possui especificidades, enquanto 
o parecer pode ser a emissão de um resultado, a exemplo de deferido e indeferido, 
como historicamente vem sendo utilizado para emitir a opinião profissional no resultado 
dos auxílios da Assistência Estudantil desde a época do Programa de Inclusão Social – 
PISOC, regido pelas mesmas normativas que ainda regulamentam o PRAEE.  
Mediante o exposto, cabe ainda reiterarmos que não obstante se queira evidenciar uma 
demonstração de como se chegou a conclusão do termo deferido - sem querer dar ao 
termo em comento uma dimensão simplista do seu significado, já que em nosso 
entendimento o termo deferido denota o resultado da análise socioeconômica, 
expressando, o parecer profissional e/ou resultado da referida análise socioeconômica -, 
não vislumbramos além das ponderações elencadas neste tópico um mecanismo 
objetivo de apresentar evidências da conclusão dos dados concretos apreendidos 
durante a análise documental efetivada.  
Ainda com relação a esta constatação, percebemos que as considerações registradas no 
último parágrafo da folha 7 da Solicitação de Auditoria Nº 027/2014 não estão sendo 
objeto de análise, uma vez que estão relacionadas a existência e/ou inexistência de 
dados do Formulário socioeconômico de exercícios anteriores. Sendo assim, não 
apresentaremos pronunciamento a respeito, a não ser que passe a ser objeto de análise 
que demande manifestação de nossa parte. 
 
e) Análise da Manifestação: 
Apesar da justificativa apresentada pela gestão, informando que foram realizadas as 
análises documentais, e o Parecer consta nos processos físicos de cadastramento ou 
recadastramento através do deferimento ou indeferimento, não é possível concluir 
somente por esses dados que a análise socioeconômica foi realizada, senão vejamos! 
 
Levando em consideração que a análise socioeconômica é o modo que viabiliza a 
seleção do estudante após a constatação de sua vulnerabilidade socioeconômica 
(conforme art. 7º, da Resolução CS nº 31/2011), indispensável é o relato e parecer que 
fundamentaram o seu resultado, pois dessa forma, restará indubitável que não houve 
preterição de um beneficiário a outro que poderia melhor se adequar ao Programa. 
 
Ademais, o “deferimento” ou “indeferimento” não pode ser considerado um parecer, 
mas sim como o “resultado” dessa análise que deveria ser transmitida aos autos por 
meio, inicialmente, do relato, com a posterior emissão do parecer, que nada mais é que 
o “juízo técnico sobre questão administrativa”. 
 
Portanto, uma vez que a análise documental não foi transmitida aos autos através de 
relato e Parecer, não se pode concluir pela existência da análise socioeconômica através 
do simples “deferimento’ ou “indeferimento” do benefício, e consequentemente 
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impossível analisar a validade do resultado e da classificação do certame, podendo gerar 
dúvidas quanto a possível preterição de uns em relação a outros. 
 
Finalmente, a existência de alguns pareceres em anos anteriores, conforme indicado no 
penúltimo parágrafo da constatação, corrobora a necessidade da emissão do mesmo, 
em contraposição a alegação de que o mesmo se configura através do resultado 
(deferido ou indeferido). 
 
Recomendação: 001 
Externar o estudo socioeconômico por meio de relato e parecer da análise documental, 
levando em consideração os fatores que o norteiam, podendo ser complementada com 
entrevista, visita domiciliar e/ou junta social realizadas pelo Assistente Social do 
Câmpus, igualmente acompanhadas de relato e parecer. 
 
 
CONSTATAÇÃO: 021 
Ausência do Termo de Compromisso assinado no PRAAE. 
 
a) Evidências: 
Edital nº 007/2013 – Cadastramento e Recadastramento no PRAAE 2013.1; 
Documentação dos beneficiários;  
Resolução nº 30 de 12/09/2011 do Conselho Superior do IFS; 
Regulamentação nº 31 de 12/09/2011 do Conselho Superior do IFS; 
Decreto 7.234/2010. 
 
b) Fato: 
Não ficou comprovada, diante da documentação apresentada à Auditoria Interna, a 
coleta da assinatura do Termo de Compromisso dos beneficiários listados na planilha a 
seguir para fins de concessão de benefícios no Programa de Assistência e 
Acompanhamento ao Educando – PRAAE:  
 

UNIDADE BENEFÍCIO BENEFICIÁRIO NÃO APRESENTOU 

Lagarto Permanência A. C. S. M. Termo de Compromisso 

Lagarto Alimentação B. S. S. Termo de Compromisso 

Lagarto Alimentação B. R. F. S. Termo de Compromisso 

Lagarto Transporte D. C. O. Termo de Compromisso 

Lagarto Transporte D. P. L. Termo de Compromisso 

Lagarto Transporte D. W. A. F. Termo de Compromisso 

Lagarto Transporte D. S. S. Termo de Compromisso 

Lagarto Transporte D. J. C. Termo de Compromisso 

Lagarto Permanência E. A. S. Termo de Compromisso 

Lagarto Transporte E. S. C. Termo de Compromisso 
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Lagarto Permanência E. S. S. Termo de Compromisso 

Lagarto Transporte E. S. O. Termo de Compromisso 

Lagarto Transporte F. G. S. V. Termo de Compromisso 

Lagarto Transporte G. S. N. J. Termo de Compromisso 

Lagarto Transporte I. E. S. S. Termo de Compromisso 

Lagarto Transporte J. M. F. F. Termo de Compromisso 

Lagarto Permanência J. W. C. M. Termo de Compromisso 

Lagarto Residência K. S. S. Termo de Compromisso 

Lagarto Transporte L. M. E. A. Termo de Compromisso 

Lagarto Transporte M. S. L. Termo de Compromisso 

Lagarto Transporte R. S. O. Termo de Compromisso 

Lagarto Permanência V. O. S. Termo de Compromisso 

 
Nesse sentido preceitua o art. 8º da Resolução nº 30 de 12/09/2011 e art. 10 da 
Regulamentação nº 31 de 12/09/2011 do Conselho Superior do IFS, in litteris: 

 
Art. 8º. Os estudantes contemplados com o Auxílio Bolsa de Inclusão Social 
serão convocados pelo setor responsável pela Assistência Estudantil para 
assinar termos de compromisso do PISOC e de responsabilidade do uso do 
fardamento de bolsista e receber as devidas orientações. 
________________________________________________________________ 
 
Art. 10. Os estudantes contemplados com os Auxílios Alimentação, Residência 
e Transporte serão convocados pelo setor responsável pela Assistência 
Estudantil para assinar termo de compromisso e receber as devidas 
orientações. 

 
Importante registrar que nos processos físicos de cadastramento dos beneficiários G. S. 
N. J., J. M. F. F. e K. S. S. existem Termos de Compromisso devidamente assinados, 
porém, referente a outros exercícios. 
 
c) Causa: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles adequados para conferência da 
documentação. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Através do Memorando Eletrônico nº 67/2014 – COAE – LAG e seus anexos, os gestores 
apresentaram respostas do Serviço Social e da Coordenação de Assistência Estudantil 
nos seguintes termos: 
 
*Manifestação do Serviço Social: 
 
Avaliamos que esta demanda relaciona-se aos aspectos mais vinculados às atribuições e 
competências da Coordenadoria do NAE, à época, e da COAE ainda no exercício do ano 
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letivo 2013. Salientamos que na condição de profissional que constitui a equipe técnica 
do setor de Assistência Estudantil estive e estou à disposição para o suporte nas 
atividades do setor, entretanto, para o pronunciamento desta constatação entendemos 
que deve ser por parte da respectiva coordenação. 
 
*Manifestação da Coordenação de Assistência Estudantil: 
 
Após a divulgação do resultado do PRAAE 2013 no dia 02/09/2013 a assinatura dos 
termos de compromisso dos estudantes contemplados não foi uma etapa prevista em 
edital. Com relação aos Termos de Compromissos informamos que no caso do auxílio 
bolsa de inclusão social convocamos os estudantes contemplados para comparecerem 
ao setor, ocasião em que receberam as devidas orientações sobre o referido auxílio e 
responsabilidade do uso de fardamento, conforme Resolução Nº30/2011/CS/IFS/Artigo 
8º. No caso dos Auxílios Alimentação, Residência e Transporte registramos que também 
convocamos os estudantes contemplados com os respectivos auxílios e repassamos 
orientações acerca das especificidades destes auxílios, em acordo com a Resolução 
Nº31/2011/CS/IFS/Artigo 10º. Quanto à assinatura dos termos de compromissos 
destacamos que embora não tenham sido assinados, realizamos vários espaços de 
orientação quanto às regras e condições dos auxílios vinculados ao PRAAE. Informamos 
ainda que para o Edital PRAAE 2014 os termos de compromissos estão confeccionados e 
possui prazo, previsto em edital, para assinatura dos estudantes contemplados, a saber: 
18 a 24/09/2014. 
 
e) Análise da Manifestação: 
Apesar da justificativa apresentada pela gestão, inclusive informando que orientou 
todos os beneficiados, a própria manifestação corrobora a existência do achado. 
 
Inicialmente cumpre observar que a inexistência de previsão em Edital não isenta o 
gestor da responsabilidade de cumprir tal norma, tendo em vista que se trata de 
determinação expressa prevista no art. 8º da Resolução nº 30 de 12/09/2011 e art. 10 
da Regulamentação nº 31 de 12/09/2011 do Conselho Superior do IFS. 
 
Impende frisar que épor meio do Termo de Compromisso que os estudantes tomam 
conhecimento acerca das normas que regem o Programa dentro do Câmpus, inclusive 
seus deveres enquanto assistido, razão pela qual sua ausência deve ser evitada de todas 
as formas. 
 
Recomendação: 001 
Exigir dos beneficiários do PRAAE a assinatura do termo de compromisso e ato contínuo, 
passar as devidas orientações aos estudantes contemplados, nos termos dos normativos 
vigentes. 
 
 
CONSTATAÇÃO: 022 
Ausência de acompanhamento dos estudantes assistidos no PRAAE. 
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a) Evidências: 
Edital nº 007/2013 – Cadastramento e Recadastramento no PRAAE 2013.1; 
Documentação dos beneficiários; 
Resolução nº 30 de 12/09/2011 do Conselho Superior do IFS; 
Regulamentação nº 31 de 12/09/2011 do Conselho Superior do IFS; 
Decreto 7.234/2010; 
Consulta ao Sistema Q-Acadêmico; 
Consulta ao SIAFI. 
 
b) Fato: 
Não ficou comprovado, diante das documentações apresentadas pela assistência 
estudantil, o acompanhando aos estudantes citados na planilha a seguir, conforme 
estabelece o art. 13 da Resolução nº 30 e art. 13 da Regulamentação nº 31, ambas 
datadas de 12/09/2011 do Conselho Superior do IFS. 
 

Resolução nº 30, do Conselho Superior do IFS: 
Art. 13.Para avaliar o desempenho das atividades e a freqüência, o 
acompanhamento dar-se-á via setor responsável pela Assistência Estudantil, 
através de:  
I – Ficha de avaliação e Registro de frequência validados pela chefia imediata;  
II – Boletim acadêmico expedido pelo registro escolar ou sistema acadêmico;  
III – Atualização da situação socioeconômica, verificada pelo Serviço Social;  
IV – Reunião de avaliação semestral com as chefias responsáveis pela 
orientação dos bolsistas.  
Parágrafo único. O aprendizado dos bolsistas nas modalidades Júnior e 
Trainee dar-se-á de forma gradual, mediante vivência. 
 
Regulamentação nº 31, do Conselho Superior do IFS: 
Art. 13. O acompanhamento aos estudantes assistidos dar-se-à via setor 
responsável pela Assistência Estudantil, com: 
I – boletim acadêmico expedido pelo registro escolar ou sistema acadêmico; 
II – atualização da situação socioeconômica, verificada pelo Serviço Social; 
III – atendimento e/ou acompanhamento sistemático. 

 

UNIDADE BENEFÍCIO BENEFICIÁRIO NÃO APRESENTOU 

Lagarto Permanência A. C. S. M. Acompanhamento do estudante 

Lagarto Alimentação B. S. S. Acompanhamento do estudante 

Lagarto Alimentação B. R. F. S. Acompanhamento do estudante 

Lagarto Transporte D. C. O. Acompanhamento do estudante 

Lagarto Transporte D. P. L. Acompanhamento do estudante 

Lagarto Transporte D. W. A. F. Acompanhamento do estudante 

Lagarto Transporte D. S. S. Acompanhamento do estudante 

Lagarto Transporte D. J. C. Acompanhamento do estudante 

Lagarto Permanência E. A. S. Acompanhamento do estudante 

Lagarto Transporte E. S. C. Acompanhamento do estudante 
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Lagarto Permanência E. S. S. Acompanhamento do estudante 

Lagarto Transporte E. S. O. Acompanhamento do estudante 

Lagarto Transporte F. G. S. V. Acompanhamento do estudante 

Lagarto Transporte G. S. N. J. Acompanhamento do estudante 

Lagarto Transporte I. E. S. S. Acompanhamento do estudante 

Lagarto Transporte J. M. F. F. Acompanhamento do estudante 

Lagarto Permanência J. W. C. M. Acompanhamento do estudante 

Lagarto Residência K. S. S. Acompanhamento do estudante 

Lagarto Transporte L. M. E. A. Acompanhamento do estudante 

Lagarto Transporte M. S. L. Acompanhamento do estudante 

Lagarto Transporte R. S. O. Acompanhamento do estudante 

Lagarto Permanência V. O. S. Acompanhamento do estudante 

 
Ademais, em consulta ao Sistema Q-Acadêmico a AUDINT constatou que essa ausência 
de acompanhamento pode ter influenciado para que os beneficiários 
subsequentemente listados, mesmo sem atingir a frequência mínima determinada pela 
regulamentação interna, recebessem o auxílio por período em que deveria estar 
cessado:  

 

UNIDADE BENEFÍCIO BENEFICIÁRIO PERÍODO FREQUÊNCIA 

Lagarto Transporte D. P. L. 

07 Meses - 2013/1: 38,89%; 
- 2013/2: Evasão. 

Lagarto 
Transporte E. S. C. 

07 Meses - 2013/1: 71,72%; 
- 2013/2: Evasão. 

Lagarto 
Permanência E. S. S. 

10 Meses - 2013/1: 53,15%; 
- 2013/2: 54,95%. 

Lagarto Transporte M. S. L. 10 Meses - 2013/2: 57,14%. 

 
Nesse sentido, no que diz respeito à regulamentação dos auxílios alimentação, 
residência e transporte, reza o art. 16, da Regulamentação nº 31, de 12/09/2011, do 
Conselho Superior do IFS: 

 
Art. 16. Os Auxílios Alimentação, Residência e Transporte serão cancelados 
automaticamente quando o estudante concluir o curso ou trancar matrícula. 

 
Já no tocante ao auxílio permanência, dispõe o art. 16, da Resolução nº 30, de 
12/09/2011, do Conselho Superior do IFS: 

 
Art. 16. Serão deveres dos responsáveis pela orientação aos bolsistas das 
modalidades Júnior e Trainee:  
I – acompanhar e avaliar o desempenho das atividades do bolsista, 
observando cumprimento desta norma;  
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II – encaminhar ao Setor de Assistência Estudantil do Campus o Registro de 
freqüência e Ficha de Avaliação mensal do bolsista até o 5º dia útil do mês 
subsequente;  
III – comunicar ao setor responsável pela Assistência Estudantil quaisquer 
aspectos/eventualidades no tocante à atuação do bolsista no setor e que 
interfiram no desenvolvimento de suas atividades. 

 
c) Causa: 
Deficiências no acompanhamento aos beneficiários dos auxílios. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Através do Memorando Eletrônico nº 67/2014 – COAE – LAG e seus anexos, os gestores 
apresentaram respostas do Serviço Social e da Coordenação de Assistência Estudantil 
nos seguintes termos: 
 
*Manifestação do Serviço Social: 
 
Avaliamos que como parte da equipe técnica do setor de Assistência Estudantil temos 
algumas atribuições e competências a serem desenvolvidas o fito de dar concretude ao 
acompanhamento aos estudantes assistidos pelo PRAAE.  
Como assinalado na folha 10 da Solicitação de Auditoria Nº 027/2014 deve ser verificada 
pelo Serviço Social a atualização da situação socioeconômica como mecanismo de 
acompanhamento aos estudantes inseridos no PRAEE, com base na Resolução Nº 
30/2011/IFS, Art. 13o, inciso III; Resolução Nº 31/2011/IFS, Art. 7o, inciso II. Em matéria 
de Serviço Social temos a dizer que a atualização da situação socioeconômica por parte 
dos estudantes assistidos no PRAAE é verificada pelo/a assistente social no decurso da 
análise socioeconômica quando os estudantes realizam o recadastramento no PRAAE. 
No caso dos 22 estudantes selecionados, informamos que foi verificada a atualização da 
situação socioeconômica dos estudantes que efetivaram o respectivo recadastro, 
contabilizando o total de 13 estudantes, em conformidade com a sistematização na 
Tabela 02 a seguir: 
 

Tabela 02 – Tipo de Requerimento Realizado 
 

Nome Tipo de requerimento 

B. R. F. S. Recadastro 

D. C. O. Recadastro 

D. S. S. Recadastro 

D. J. C. Recadastro 

E. A. S. Recadastro 

E. S. S. Recadastro 

G. S. N. J. Recadastro 

I. E. S. S. Recadastro 

J. M. F. F. Recadastro 

K. S. S. Recadastro 

M. S. L. Recadastro 

R. S. O. Recadastro 

V. O. S. Recadastro 

Fonte: Elaboração própria a partir da apreciação dos processos físicos. 
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Registramos também que como mecanismo de acompanhamento aos estudantes 
realizamos atendimentos de caráter mais geral na sala ampliada do setor e 
atendimentos individualizados em sala especifica do setor, enquanto intervenções 
profissionais ao longo do ano letivo de 2013. Destes atendimentos, alguns demandaram 
encaminhamentos intra institucionais e outros foram encaminhamentos extra 
institucionais para a rede de proteção sócio-assistencial. 
 
*Manifestação da Coordenação de Assistência Estudantil: 
 
Pelo contexto de funcionamento do setor, apesar da necessidade e motivação das 
servidoras em realizar o acompanhamento aos estudantes, outras demandas acabaram 
por inviabilizar esta ação de forma contínua. No que tange ao acompanhamento dos 
estudantes contemplados com o antigo AUXÍLIO BOLSA DE INCLUSÃO SOCIAL, 
sinalizamos que mensalmente os estudantes deixavam folha de frequência juntamente 
com a ficha de avaliação do setor referente aos itens: - pontualidade; disciplina; 
iniciativa; qualidade das atividades na bolsa; interesse pelas atividades na Bolsa; e 
relacionamento interpessoal. Com base nas anotações percentuais e descritivas, quando 
necessário, a equipe técnica da assistência estudantil realizava reuniões para orientação 
dos estudantes e responsáveis pelos setores. Com relação ao acompanhamento, no que 
tange à regularização do estudante na instituição, mensalmente, antes de enviarmos a 
folha de pagamento dos auxílios, encaminhamos relação dos estudantes contemplados 
para consulta da Coordenadoria de Registro Escolar (CRE), tendo como resposta formal 
uma listagem dos estudantes que não estavam com a situação acadêmica regularizada, 
portanto, estes estudantes eram retirados das folhas de pagamentos mensais. 
 
e) Análise da Manifestação: 
A justificativa apresentada pelo gestor não teve o condão de afastar a existência do 
achado. 
 
As normas em comento determinam de forma taxativa e cumulativa como deve ser feito 
o acompanhamento dos estudantes assistidos, mais precisamente através de “ficha de 
avaliação e Registro de frequência validados pela chefia imediata”, “boletim acadêmico 
expedido pelo registro escolar ou sistema acadêmico”, “atualização da situação 
socioeconômica, verificada pelo Serviço Social”, reunião de avaliação semestral com as 
chefias responsáveis pela orientação dos bolsistas” e “atendimento e/ou 
acompanhamento sistemático”. 
 
No tocante a atualização da situação socioeconômica realizada pela Assistência Social 
apenas quando do recadastramento, entende-se que a mesma não vem efetuando o 
acompanhamento de acordo com o determinado no normativo interno, que deve ser 
periódico, a fim de continuar beneficiando estudante que deixou de 
preencher/obedecer aos critérios necessários à percepção do auxílio após o 
cadastramento/recadastramento. 
 
Já no que diz respeito ao restante das medidas de acompanhamento previstas no art. 13 
da Resolução CS nº 30 e no art. 13 da Regulamentação CS nº 31, em que a Coordenação 
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informa a inviabilidade de cumprimento de forma contínua, assim como realizava alguns 
procedimentos, não juntou cópia dos documentos que utilizaram para o 
acompanhamento efetivo. 
 
Ademais, não obstante a Coordenadoria de Assistência Estudantil do Câmpus realizar 
atividades de acompanhamento dos estudantes, essas atividades não coincidem de 
forma integral com as que constam no acompanhamento determinado nos art. 13 da 
Resolução CS nº 30 e art. 13 da Regulamentação CS nº 31. 
 
Recomendação: 001 
Realizar periódica e integralmente o acompanhamento dos beneficiários do PRAAE, 
documentando, quando for o caso, essa ação, nos termos das normas internas que 
regulam o programa. 
 
 
CONSTATAÇÃO: 023 
Pagamento de Benefício Diferente do Deferido no Cadastramento e no Intranet. 
 
a) Evidências: 
Edital nº 007/2013 – Cadastramento e Recadastramento no PRAAE 2013.1; 
Documentação dos beneficiários; 
Processo de Pagamento nº 23288.000***/2013-99 e 23288.000***/2013-74; 
Sistema de Solicitação PRAAE da Intranet; 
Consulta ao Sistema Q-Acadêmico; 
Consulta ao SIAFI. 
 
b) Fato: 
Analisando os processos de cadastramento dos beneficiários subsequentemente 
listados, bem como o Sistema de Solicitação PRAAE da Intranet, percebe-se que foi 
deferido um tipo de benefício inicialmente, contudo, ao consultar o sistema SIAFI e os 
processos de pagamento nº 23288.000***/2013-99 e 23288.000***/2013-74 pode-se 
constatar que os auxílios realmente depositados nas contas dos estudantes são outros, 
conforme informações a seguir: 
 

UNIDADE BENEFICIÁRIO(A) CADASTRO FÍSICO E INTRANET PROC. DE PGTO E SIAFI 

Lagarto A. C. S. M. Auxílio Permanência Auxílio Transporte 

Lagarto B. S. S. Auxílio Alimentação Auxílio Transporte 

Lagarto B. R. F. S. Auxílio Alimentação Auxílio Transporte 

Lagarto M. S. L. Auxílio Transporte Auxílio Permanência 

Lagarto V. O. S. Auxílio Permanência Auxílio Transporte 

 
c) Causa: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles adequados para o pagamento 
aos estudantes. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
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Através do Memorando Eletrônico nº 67/2014 – COAE – LAG e seus anexos, os gestores 
apresentaram respostas do Serviço Social e da Coordenação de Assistência Estudantil 
nos seguintes termos: 
 
*Manifestação do Serviço Social: 
 
Esclarecemos que o registro deferido no cadastro físico do estudante e no sistema do 
PRAAE na intranet considerou a renda per capita familiar de até 1 salário mínimo e meio 
vigente, consoante ao disposto no Decreto Nº 7.234/2010 e nas Resoluções Nº 
30/2011/CS/IFS e Nº 31/201/CS/IFS. Após parecer e/ou resultado deferido procedemos 
ao tramite da definição do perfil do estudante para os auxílios do PRAAE, podendo o 
estudante apresentar um perfil geral para ser contemplado com qualquer auxílio do 
PRAAE a depender dos recursos orçamentários disponíveis para as ações de Assistência 
Estudantil ou um perfil específico para ser contemplado com um determinado auxílio, 
também vinculado à disponibilidade da dotação orçamentária.  
Ainda com relação ao registro no cadastro físico e na intranet, cabe pontuarmos que no 
momento da análise socioeconômica identificamos o perfil e demarcamos ao mesmo 
tempo no cadastro físico e na intranet um único perfil, digo, um único auxílio, porém, 
quando vamos definir o resultado final para divulgação do resultado dos requerimentos 
de cadastros e recadastros no PRAAE podemos emitir parecer de deferido em auxílio 
correspondente ao mesmo que foi registrado no cadastro físico e na intranet ou então 
em auxílio diferente do que foi assinalado. Destacamos que a orientação para a 
definição dos auxílios no resultado final do PRAAE acontece com base nos recursos 
orçamentários disponíveis, haja vista o conhecimento dos valores disponíveis para a 
oferta de auxílios com repasse de valor monetário aos estudantes, momento em que 
temos a possibilidade de precisar o quantitativo de vagas por auxílio financeiro. Neste 
ínterim ocorre constantemente a alteração do auxílio a ser concedido ao estudante, mas 
isso não significa dizer que há incoerência na definição do resultado de deferimento e 
nem sequer na definição do perfil, vez que o resultado final ao aparecer diferente do 
que foi registrado no sistema da intranet e/ou cadastro físico, em se tratando do auxílio 
concedido, é justificado pelo recurso disponível para as ações de Assistência Estudantil 
no campus.  
O que também deve ser esclarecido é que na ocorrência de concessão de auxílio 
diferente ao demarcado no perfil o parâmetro para a nova definição é baseado na 
definição do perfil mais geral, quando o estudante pode ser contemplado com qualquer 
auxílio do PRAAE. Ocorre inclusive de estudantes possuírem perfil geral, apresentarem 
resultado deferido e por limitação da dotação orçamentária disponível não ser 
contemplado com nenhum auxílio de repasse financeiro, nos casos em que o estudante 
é inserido no auxílio fardamento e material ou no auxílio fotocópia e impressão. De igual 
modo pode ocorrer situações do estudante apresentar resultado deferido, perfil geral 
ou perfil específico e não ser contemplado com nenhum auxílio, tendo, portanto, o seu 
resultado final na listagem publicada como excedente por razão de limitação na dotação 
orçamentária. Assim, avaliamos que as diferenças identificadas não são incoerências e 
nem irregularidades, mas refletem as particularidades das etapas do processo de 
cadastramento e recadastramento no PRAAE, desde a abertura do Edital até a 
publicação do resultado final com o detalhamento do status deferido e/ou indeferido, 
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no caso deste último com a sinalização do motivo do indeferimento, além disso, com a 
demarcação do(s) auxílio(s) a ser(em) concedido(s), pois de acordo com os recursos 
disponíveis pode ser que o resultado expresse diferença na quantitativo de auxílios 
concedidos: apenas um ou acúmulo de auxílio, o que será diferente do que foi 
registrado no cadastro físico e na intranet, como uma especificidade desta etapa final.  
Quanto aos pagamentos dos auxílios, convém registrarmos que a base de referência 
para o envio da respectiva folha de pagamentos será o resultado final da listagem dos 
auxílios do PRAAE e não os dados assinalados no cadastro físico e na intranet, pois 
quando temos a definição do resultado final e elaboramos a listagem a ser publicada é 
justamente essa listagem que é repassada para o setor de Assistência Estudantil, pois a 
competência de realizar a análise socioeconômica, definir resultado, definir perfil, emitir 
resultado final com o detalhamento dos auxílios é do/a assistente social que pode 
coincidir de ser o/a mesmo/a que responde pelo setor de Assistência Estudantil, sendo, 
terá acesso ao sistema do PRAAE, não sendo, receberá a listagem com o resultado final 
para tramitar as providências relativas à efetivação dos pagamentos.  
Ante o exposto, esclarecemos que as diferenças constatadas no caso dos 05 estudantes 
dos 22 selecionados (Ver folha 13 da Solicitação de Auditoria Nº 027/2014) são reflexos 
das particularidades elucidadas neste tópico da manifestação subscrita. 
 
*Manifestação da Coordenação de Assistência Estudantil: 
 
Informamos que o pagamento dos auxílios ocorreu com base na relação de estudantes 
do resultado final dos auxílios do PRAAE encaminhada pelo Serviço Social do Campus. 
 
e) Análise da Manifestação: 
Não obstante argumentação da equipe, a manifestação não possui o condão de excluir o 
achado, senão vejamos! 
 
O Serviço Social do Câmpus afirma que durante a análise socioeconômica é definido um 
perfil/auxílio, porém na divulgação do resultado final pode ser deferido o mesmo auxílio 
ou outro, destacando logo após que o auxílio deferido é justificado pelo recurso 
disponível. 
 
Não é coerente a análise socioeconômica definir um perfil ao estudante e o recurso 
disponível modificar tal perfil. É antagônico dizer que determinado estudante faz jus a 
determinado auxílio, contudo, em virtude da ausência de recursos a Administração 
resolve beneficiá-lo com outro de repasse financeiro ou não, ou ainda, não contemplá-lo 
com nenhum auxílio.  
Percebe-se ainda que não existe parecer social para “enquadrar” posteriormente os 
beneficiados em determinado auxílio ou transferi-los para outro, impossibilitando a 
análise de existência da preterição de uns em beneficiamento de outros. 
 
Independente da justificativa da gestão, a ausência de fundamentação para a definição 
final do benefício aos estudantes, sem qualquer justificativa ou análise socioeconômica 
“expressa” que respalde a permuta de benefícios após a definição inicial, assim como se 
o estudante beneficiado realmente faz jus “também” àquele benefício ou somente foi 
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contemplado para utilizar a totalidade de recursos disponíveis, gera insegurança pela 
ausência de transparência no processo de concessão e inviabiliza a verificação da 
fidedignidade e consistência das informações por parte dos órgãos de controle. 
 
Recomendação: 001 
Justificar, por meio de parecer do Assistente Social, de forma fundamentada e 
documentada, quaisquer alterações de concessão de auxílios deferidos a estudantes, e 
ato contínuo, proceder à adequação nos sistemas pertinentes.  
 
Recomendação: 002 
Verificara possibilidade de determinar nos editais vindouros a quantidade disponível por 
benefício, antes da emissão do parecer de análise socioeconômica. 
 
 
CONSTATAÇÃO: 024 
Pagamento indevido de benefício sem observar o limite de duração do ano letivo. 
 
a) Evidências: 
Edital nº 007/2013 – Cadastramento e Recadastramento no PRAAE 2013.1; 
Resolução nº 30 de 12/09/2011 do Conselho Superior do IFS; 
Regulamentação nº 31 de 12/09/2011 do Conselho Superior do IFS; 
Documentação dos beneficiários; 
Processo de Pagamento nº 23288.000***/2013-99 e 23288.000***/2013-74; 
Sistema de Solicitação PRAAE da Intranet; 
Consulta ao Sistema Q-Acadêmico; 
Consulta ao SIAFI. 
 
b) Fato: 
Analisando o processo físico de cadastramento da beneficiária D. C. O., bem como o 
Sistema de Solicitação PRAAE da Intranet, percebe-se que o benefício deferido em 
2013/1 foi o Auxílio Transporte, benefício esse que foi devidamente pago durante o 
período de 10 (dez) meses, mais precisamente de junho de 2013 a março de 2014, 
sendo que os meses de junho a outubro de 2013 foram pagos de forma retroativa em 30 
de outubro do mesmo ano, como pode-se constar em consulta realizada ao SIAFI e aos 
processos de pagamento nº 23288.000***/2013-99 e 23288.000***/2013-74. 

 
O Item 1.8 do Edital nº 007/2013 determina que: 
 

1.8. Período de concessão dos auxílios: o período de concessão dos 
auxílios/bolsas, transporte, Bolsa Inclusão Social Júnior e Bolsa PROEJA, sera 
definido de acordo com o ano letivo (2013), cabendo o pagamento retroativo 
aos assistidos a data de início do citado ano letivo e terá duração até o 
término do ano letivo 2013, respeitando o limite máximo de 10 meses, com 
exceção do auxílio Residência que tem duração de 12 meses. 

 
Contudo, analisando o mesmo sistema SIAFI, percebe-se que a mesma beneficiária 
recebeu nos dias 17 de julho, 12 de agosto e 13 de agosto de 2013 valores referente à 
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Bolsa Inclusão Social dos meses de junho, julho e agosto, respectivamente, de forma 
acumulada com o auxílio transporte informado no parágrafo anterior. 

 
Ocorre que, analisando o calendário letivo do Câmpus, tem-se que o ano letivo de 2012 
terminou em 19 de abril de 2013, assim como o ano letivo de 2013 começou em 22 de 
maio do mesmo ano, não se justificando o pagamento da Bolsa Inclusão Social nos 
meses de junho a agosto de 2013. 

 
Portanto, uma vez que os meses de junho, julho e agosto de 2013 dizem respeito ao ano 
letivo de 2013, não se justifica o pagamento do auxílio Bolsa Inclusão Social deferido 
para o ano de 2012, já que este período terminou em 19 de abril de 2013. 

 
c) Causa: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles adequados para a verificação 
das exigências normativas. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Através do Memorando Eletrônico nº 67/2014 – COAE – LAG e seus anexos, os gestores 
apresentaram respostas do Serviço Social e da Coordenação de Assistência Estudantil 
nos seguintes termos: 
 
*Manifestação do Serviço Social: 
 
Ratificamos as ponderações elencadas no tópico 4, mais especificamente acerca da 
competência da resposta de tal constatação por parte da coordenadoria de Assistência 
Estudantil. 
 
*Manifestação da Coordenação de Assistência Estudantil: 
 

Calendário Letivo 2012 – Campus Lagarto 
2012/1 26/03/2012 a 09/11/2012 

2012/2 26/11/2012 a 19/04/2013 

 
Calendário Letivo 2013 – Campus Lagarto 

2013/1 22/05/2013 a 05/10/2013 

2013/2 22/10/2013 a 21/03/2014 

 
Daniela Costa de Oliveira 1º contrato – 23/10/2012 – 23/08/2013 

 
OUTUBRO/2012 trabalhou – Recebeu em NOVEMBRO 
Proporcional aos dias 

Bolsa Inclusão Social  

NOVEMBRO/2012 trabalhou – Recebeu em DEZEMBRO Bolsa Inclusão Social  

DEZEMBRO/2012 trabalhou – Recebeu em final de DEZEMBRO (por 
conta das questões relacionadas ao fechamento financeiro) 

Bolsa Inclusão Social  

JANEIRO/2013 trabalhou – Recebeu em final de FEVEREIRO Bolsa Inclusão Social  

FEVEREIRO/2013 trabalhou – Recebeu em final de MARÇO Bolsa Inclusão Social  

MARÇO/2013 trabalhou – Recebeu em final de ABRIL Bolsa Inclusão Social  

ABRIL/2013 trabalhou – Recebeu em final de MAIO Bolsa Inclusão Social  

MAIO/2013 trabalhou – Recebeu em final de JUNHO Bolsa Inclusão Social  

JUNHO/2013 trabalhou – Recebeu em final de JULHO Bolsa Inclusão Social Auxílio Transporte 

JULHO/2013 trabalhou – Recebeu em final de AGOSTO Bolsa Inclusão Social Auxílio Transporte 
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AGOSTO/2013 Auxílio Permanência Auxílio Transporte 

SETEMBRO/2013  Auxílio Transporte 

OUTUBRO/2013  Auxílio Transporte 

NOVEMBRO/2013  Auxílio Transporte 

DEZEMBRO/2013  Auxílio Transporte 

JANEIRO/2014  Auxílio Transporte 

FEVEREIRO/2014  Auxílio Transporte 

MARÇO/2014  Auxílio Transporte 

 
A estudante em tela desenvolveu as atividades inerentes ao AUXÍLIO BOLSA DE 
INCLUSÃO SOCIAL, modalidade júnior, no mês de maio e recebeu o valor de R$ 250,00 
reais em junho de 2013; o mesmo procedimento no mês de junho e recebeu em julho 
de 2013; de igual modo no mês de julho e recebeu em agosto; contudo no mês de 
agosto, após nova orientação da DIAE acerca do processo de operacionalização da 
transição dos estudantes que recebiam o auxílio bolsa de inclusão, modalidade júnior, 
para o auxílio permanência, a estudante passou a receber o valor de R$ 200,00 reais 
referente ao auxílio permanência efetuado apenas em agosto de 2013, último mês do 
contrato do auxílio bolsa de inclusão social – este, diferente do anterior é 
disponibilizado no início do mês. 
Com relação ao questionamento referente ao intervalo entre um período letivo e outro, 
sinalizamos que no AUXÍLIO BOLSA DE INCLUSÃO SOCIAL, por tratar-se de atividades de 
apoio aos setores administrativos na Instituição, existia a possibilidade de dar 
continuidade às atividades, desde que o setor, em acordo com o estudante assim 
sinalizassem. 
No tocante à referida estudante ter recebido o AUXÍLIO BOLSA DE INCLUSÃO SOCIAL 
deferido em 2012 e pago em 2013, sinalizamos que o contrato da referida estudante 
possuía vigência de 23/10/2012 a 23/08/2013. Cabe ressaltar ainda que o 
preenchimento das vagas de bolsistas poderia ocorrer ao longo do período letivo, uma 
vez que outro estudante bolsista ao deixar o setor, por motivo de fim de contrato ou até 
desligamento da instituição, gerava uma vaga que era substituída por outro estudante 
que migraria do auxílio que recebia para o AUXÍLIO BOLSA DE INCLUSÃO SOCIAL, 
respeitando a ordem de renda percapita familiar decorrente do resultado do PRAAE. 
Esclarecemos que em outubro de 2013, mês do pagamento retroativo realizado a todos 
os estudantes com referência ao início do calendário letivo (junho, julho, agosto, 
setembro e outubro), houve o pagamento de dois auxílios financeiros para a estudante 
D. C. O., a saber: auxílio bolsa de inclusão social e auxílio transporte, não sendo portanto 
um pagamento indevido posto que a estudante apresentou renda percapita familiar que 
justifica a sua inserção nestes dois auxílios do PRAAE, neste caso em específico 
cumulativamente em decorrência do pagamento retroativo ao conjunto de estudantes 
contemplados no PRAAE 2013.1, em conformidade com a disponibilidade orçamentária 
e com as normas que tratam da assistência estudantil, justificando assim o recebimento 
dos valores de forma acumulada, conforme constatação 006. Cabe destacar que o 
acúmulo destes auxílios ocorreu somente nos meses de junho, julho e agosto, período 
da transição do auxílio bolsa de inclusão social para o auxílio permanência. 
 
e) Análise da Manifestação: 
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A Resolução do CS nº 30/2011 determina que a concessão do auxílio Bolsa Inclusão 
Social se dará de acordo com o ano letivo (Art. 10), podendo inclusive ser renovado (Art. 
11), in litteris: 
 

Art. 10. A duração do Auxílio Bolsa de Inclusão Social poderá ser de acordo 
com o ano letivo, fixado conforme assinatura do Termo de Compromisso.  
Parágrafo único. Caso haja estudantes selecionados no Auxílio Bolsa de 
Inclusão Social no segundo semestre letivo e disponibilidade orçamentária 
para a Assistência Estudantil, a duração dos auxílios será até o final do ano 
letivo, a partir de sua inserção no PISOC.  
Art. 11. O Auxílio Bolsa de Inclusão Social poderá ser renovado de acordo com 
ano letivo, mediante solicitação de recadastramento anual junto ao setor 
responsável pela Assistência Estudantil, a depender da vulnerabilidade 
socioeconômica do estudante e da disponibilidade orçamentária da 
Instituição. 

 
No caso trazido à baila, verifica-se que a estudante não foi selecionada para participar 
do programa no início do ano letivo, contudo, baseado no parágrafo único supra 
transcrito, isso não dá o direito da mesma receber pelo período integral de 10 (dez) 
meses, mas proporcional até o final do ano letivo, bem como com fulcro no art. 11, 
igualmente transcrito, pode ser renovado de acordo com o ano letivo, razão pela qual 
não poderiam firmar o “contrato” da beneficiária fora deste prazo, como ocorreu no 
caso em tela. 
 
Desta forma, justificativa apresentada pela Coordenação vai de encontro a norma 
interna que determina que o período do benefício deve obedecer ao período letivo, 
independente da data do início, podendo ser renovado, de acordo com os dispositivos 
normativos em comento. 
 
Ademais, deve-se ponderar que, uma vez realizadas pela estudante as atividades 
concernentes a Bolsa Inclusão Social nos meses de junho e julho de 2013, não é possível 
pleitear sua restituição ao erário, todavia, como não foi informado na manifestação da 
unidade se houve realização das atividades no mês de agosto (quando da transição da 
Bolsa Inclusão Social para o auxílio Permanência), a concessão de referido auxílio 
configura-se como indevida caso a estudante tenha recebido sem realizar qualquer 
atividade, motivo pelo qual deve-se proceder a restituição do valor ao erário. 
 
Assim sendo, as manifestações apresentadas pela Coordenação de Assistência 
Estudantil foram satisfatórias em parte, mas não afastaram a constatação, ficando 
mantida nos mesmos termos. 
 
Recomendação: 001 
Limitar a duração da concessão dos benefícios ao ano letivo, nos termos das normas 
internas, adotando controles internos administrativos adequados. 
 
Recomendação: 002 
Promover as medidas necessárias para o ressarcimento ao erário dos valores pagos 
indevidamente à beneficiária citada no fato, acaso tenha recebido o benefício (auxílio 
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Permanência) em agosto de 2013, sem desempenhar as funções que vinha 
desenvolvendo referente à Bolsa Inclusão Social. 
 
 
CONSTATAÇÃO: 025 
Divergência entre as Informações do Processo Físico de Cadastramento e as 
Informações do Sistema de Solicitação PRAAE da Intranet. 
 
a) Evidências: 
Edital nº 007/2013 – Cadastramento e Recadastramento no PRAAE 2013.1; 
Documentação dos beneficiários; 
Sistema de Solicitação PRAAE da Intranet. 
 
b) Fato: 
Analisando a documentação dos beneficiários através do método de amostragem, 
percebe-se que algumas inconsistências entre as informações prestadas no processo 
físico de cadastramento e as que constam no Sistema de Solicitação PRAAE na Intranet, 
conforme tabela a seguir: 
 

UNIDADE BENEFICIÁRIO 
PROC. FÍSICO DE CADASTRO 

INTRANET 

Lagarto D. P. L. 
- Os genitores do estudante não exercem 
atividade remunerada. 

- Os genitores do estudante 
laboram como lavrador. 

 
Lagarto D. J. C. 

- O estudante reside com os genitores que 
são casados e trabalham 
remuneradamente. 

- O estudante reside com sua mãe e 
esta é solteira. 

Lagarto D. W. A. F. - Na relação dos beneficiários consta o 
deferimento dos auxílios alimentação e 
transporte. 

- Consta como deferido apenas o 
auxílio transporte. 

Lagarto E. A. S. - Na relação dos beneficiários consta o 
deferimento dos auxílios alimentação e 
permanência. 

- Consta como deferido apenas o 
auxílio permanência. 

Lagarto 
G. S. N. J. 

- Na relação dos beneficiários consta o 
deferimento dos auxílios alimentação e 
transporte. 

- Consta como deferido apenas o 
auxílio transporte. 

Lagarto 
I. E. S. S. 

- Na relação dos beneficiários consta o 
deferimento dos auxílios alimentação e 
transporte. 

- Consta como deferido apenas o 
auxílio transporte. 

Lagarto 
J. M. F. F. 

- Na relação dos beneficiários consta o 
deferimento dos auxílios alimentação e 
transporte. 

- Consta como deferido apenas o 
auxílio transporte. 

Lagarto K. S. S. - Na relação dos beneficiários consta o 
deferimento dos auxílios alimentação e 
residência. 

- Consta como deferido apenas o 
auxílio residência. 

 
Perceba que os dados divergentes podem levar a uma conclusão errônea a respeito do 
cumprimento dos requisitos para receber o benefício, especialmente quanto ao limite 
de renda salarial per capita do beneficiário. 

 
c) Causa: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles adequados para a verificação da 
compatibilidade das informações físicas e digitais. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
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Através do Memorando Eletrônico nº 67/2014 – COAE – LAG e seus anexos, os gestores 
apresentaram respostas do Serviço Social e da Coordenação de Assistência Estudantil 
nos seguintes termos: 
 
*Manifestação do Serviço Social: 
 
Sobre as inconsistências percebidas e assinaladas na folha 15 da Solicitação de Auditoria 
Nº 027/2014, faremos alguns apontamentos na Tabela 03 a seguir:  

 
Tabela 03 – Esclarecimentos das inconsistências percebidas 

 
Estudante Situação das informações Esclarecimento 

D. P. L.  Não houve inconsistência.  No sistema consta a profissão dos genitores como 
lavradores, mas não há a informação de que laboram como 
lavradores de acordo com o registro da folha 15, vez que no 
sistema da intranet não foi assinalada renda para os 
genitores. Desta feita, não foi improcedente a informação de 
que os genitores não exercem atividade remunerada, sendo 
dependentes financeiramente do filho G. P. L., cujo 
comprovante de renda foi anexado ao cadastro físico, bem 
como as declarações de dependência financeira.  

D. J. C.  Não houve inconsistência.  O estudante não informou que reside com os genitores no 
cadastro físico de 2013, mas registrou esta informação no 
cadastro físico do ano letivo 2012, no verso do formulário 
socioeconômico ao apresentar dados da declaração de renda 
e da composição familiar. No cadastro físico do ano letivo 
2013 o estudante apresentou comprovantes de renda da 
genitora e ainda declara que é dependente financeiramente 
da mãe. No sistema da intranet ele informa que sua 
composição familiar é constituída de duas pessoas, a saber, o 
próprio estudante e sua genitora. Logo, avaliamos durante a 
análise socioeconômica que houve mudança em sua 
realidade socioeconômica, decorrente especialmente do 
novo contexto da composição familiar. Sendo assim, não foi 
improcedente nenhuma das informações registradas.  

D. W. A. F.;  
E. A. S.;  
G. S. N. J.;  
I. E. S. S.;  
J. M. F. F.;  
K. S. S. 

Inconsistência identificada.  Na intranet consta apenas a demarcação de um auxílio como 
perfil para concessão de auxílio do PRAAE ao estudante que 
teve parecer e/ou resultado deferido. Para esta 
inconsistência solicitamos que sejam consideradas as 
explicações que foram registradas no tópico 6, que tratou da 
CONSTATAÇÃO: 005 – Pagamento de benefício diferente do 
deferido no cadastramento e na intranet, posto que neste 
tópico já foram amplamente elucidadas as razões que 
justificam a diferença e/ou inconsistência entre as 
informações alimentadas no sistema do PRAAE na intranet e 
a listagem do resultado final dos auxílios do PRAAE 
publicado. Somente desejamos acrescentar como 
ponderação que na relação final dos beneficiários consta o 
deferimento de dois auxílios em virtude da disponibilidade 
orçamentária institucional, mas o acúmulo de auxílios por 
parte destes estudantes foi de um auxílio com repasse 
financeiro (transporte, permanência ou residência) e outro 
auxílio com oferta de serviço terceirizado, a saber, auxílio 
alimentação por meio do vale refeitório.  

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados na intranet e resultado final do PRAAE 2013.1. 

 
Concordamos com a afirmativa de que “os dados divergentes podem levar a uma 
conclusão errônea a respeito do cumprimento dos requisitos para receber o benefício, 
especialmente quanto ao limite de renda salarial per capta do beneficiário” (Ver folha 15 
da Solicitação de Auditoria Nº 027/2014). No entanto, demarcamos que esta 
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preocupação também ocupa centralidade nas nossas intervenções profissionais, tanto é 
que não incorremos em análise errônea em se tratando de cumprimento de requisitos, 
muito menos em equívocos acerca de rendimentos financeiros dos estudantes e/ou do 
seu respectivo núcleo familiar, consequentemente, não houve inconsistência nas rendas 
per capitas dos estudantes. 
 
e) Análise da Manifestação: 
Apesar da justificativa da gestão eliminar uma das inconsistências elencadas (referente 
ao estudante D. C.), as demais são confirmadas através da própria manifestação da 
administração. 
 
Com relação ao estudante D. P. L., a própria resposta da gestão confirma a divergência 
de informações, uma vez que apesar de não existir informações no cadastro físico do 
labor e na intranet da renda, é cediço que o formulário da intranet foi preenchido pelo 
próprio estudante, que conhece sua realidade familiar. Ou seja, apesar do estudante 
admitir que os pais laborem como lavradores, a gestão não exigiu documentos que 
comprovassem sua renda, restando destoante as informações prestadas no processo 
físico e na intranet. 
 
Com relação ao estudante D. C., após as informações prestadas esta AUDINT reconhece 
a inexistência do achado. 
 
No que diz respeito aos demais beneficiados, a gestão reconhece as inconsistências. 
 
Ocorre que referidas inconsistências geram dúvidas com relação à pertinência da análise 
socioeconômica, uma vez que os dados não coincidem, razão pela qual devem ser 
dirimidas e retificadas. 
 
Recomendação: 001 
Confrontar as informações que constam no cadastro físico com as do Sistema de 
Solicitação do PRAAE da intranet, retificando os dados inconsistentes. 
 
 
CONSTATAÇÃO: 026 
Cumulação de Auxílios sem Parecer do(a) Assistente Social do Câmpus. 
 
a) Evidências: 
Edital nº 007/2013 – Cadastramento e Recadastramento no PRAAE 2013.1; 
Documentação dos beneficiários; 
Resolução nº 30 de 12/09/2011 do Conselho Superior do IFS; 
Regulamentação nº 31 de 12/09/2011 do Conselho Superior do IFS; 
Consulta ao sistema Q-Acadêmico; 
Consulta ao SIAFI. 
 
b) Fato: 
Os beneficiários listados na planilha a seguir recebem de forma cumulativa mais de um 
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auxílio, sem, contudo, constar na documentação correlata que tal concessão foi 
precedida de parecer do(a) Assistente Social, senão vejamos: 

 
UNIDADE BENEFICIÁRIO(A) AUXÍLIOS ACUMULADOS 

Lagarto D. W. A. F. Alimentação/Transporte 

Lagarto E. A. S. Alimentação/Permanência 

Lagarto G. S. N. J. Alimentação/Transporte 

Lagarto I. E. S. S. Alimentação/Transporte 

Lagarto J. M. F. F. Alimentação/Transporte 

Lagarto K. S. S. Alimentação/Residência 

 
Disciplina o art. 20 da Resolução CS nº 30/2011, art. 19, da Regulamentação CS nº 
31/2011 e Item 1.10 do Edital nº 007/2013, a seguir transcrito: 
 

Resolução nº 30, do Conselho Superior do IFS: 
Art. 20. O estudante assistido pelo Auxílio Bolsa de Inclusão Social poderá ser 
contemplado com os demais auxílios do PISOC, desde que haja 
disponibilidade orçamentária da Instituição e de acordo com o parecer do 
assistente social. 
 
Regulamentação nº 31, do Conselho Superior do IFS: 
Art. 19. O estudante quando contemplado com Auxílios Alimentação, 
Residência e Transporte poderá acumular quaisquer outros auxílios do PISOC, 
desde que haja disponibilidade orçamentária da Instituição e de acordo com o 
parecer do assistente social. (grifou-se) 
 
Edital nº 004/2013 do IFS: 
1.10. Possibilidade de acúmulo:poderá ocorrer acúmulo de auxílios, por 
estudante, em casos excepcionais, conforme disponibilidade orçamentária e 
parecer do (a) Assistente Social do Câmpus. (grifou-se) 

 
Ressalte-se que não se trata de auxílios acumuláveis previstos no subitem 1.11 do Edital 
nº 007/2013, os quais dispensam a emissão de Parecer, pois as modalidades 
alimentação, transporte e residência não se encontram neste rol. 

 
Por fim, chamamos atenção para o que dispõe o subitem 7.5 do mesmo edital: 
 

7.5. Por limitação de dotação orçamentária para o semestre letivo de 2013.1, 
não haverá possibilidade de acúmulo de auxílios estudantis tanto no âmbito 
do PRAAE como deste com outras bolsas e auxílios, salvo ocorra situação 
excepcional, conforme subitem 1.10, deste edital.  

 
c) Causa: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles adequados para a verificação 
das exigências normativas. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Através do Memorando Eletrônico nº 67/2014 – COAE – LAG e seus anexos, os gestores 
apresentaram respostas do Serviço Social e da Coordenação de Assistência Estudantil 
nos seguintes termos: 
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*Manifestação do Serviço Social: 
 
Contrariando a constatação em pauta, bem como os apontamentos das folhas 16 e 17 
da Solicitação de Auditoria Nº 027/2014, inferimos que a cumulação de auxílios por 
parte dos 06 estudantes listados no quadro da folha 16 denota compatibilidade com o 
previsto no subitem 1.11 do Edital Nº 007/2013/IFS/PRAAE, pois o trecho versa que 
“Auxílios acumuláveis: poderá ocorrer acúmulo de auxílio somente para os auxílios 
Fardamento e Material, o auxílio Fotocópia e Impressão e auxílio Alimentação 
(modalidade refeitório), conforme disponibilidade orçamentária e após análise 
socioeconômica do Serviço Social”.  
Desta feita, assinalamos que a cumulação ora exposta trata-se de casos que dispensam 
a emissão de parecer do/a assistente social. Registramos ainda que todos os acúmulos 
foram relativos a um auxílio com natureza de repasse financeiro diretamente ao 
estudante (transporte, permanência ou residência) e outro auxílio acumulável 
(fardamento e material, fotocópia e impressão, e, alimentação – modalidade refeitório), 
sendo a totalidade do caso da cumulação dos estudantes listados nesta constatação 
relacionada ao acúmulo de auxílio via auxílio alimentação.  
Convém ressaltarmos que o auxílio alimentação foi cumulativo para todos os estudantes 
regularmente matriculados e devidamente inscritos no Edital Nº 007/2013/IFS/PRAAE, 
resguardando-se o limite das refeições diárias de acordo com o contrato firmado entre o 
IFS – Campus Lagarto e a empresa terceirizada que fornecia as refeições do almoço no 
refeitório do Campus Lagarto. Assinalamos que como era ofertada apenas a refeição do 
almoço, o deferimento em primeira instância para o auxílio alimentação ficou restrito 
aos estudantes dos cursos da modalidade Integrado, e, posteriormente com base nas 
orientações da Diretoria de Assistência Estudantil – DIAE, o acesso ao auxílio 
alimentação foi estendido aos estudantes que não realizaram sua inscrição no 
cadastramento e nem no recadastramento do Edital Nº 007/2013/IFS/PRAAE, bem 
como aos estudantes que tiveram o resultado das solicitações com o status indeferido, 
cujo acesso ao almoço ocorria por ordem de chegada na fila do refeitório. No caso deste 
acesso sem a inscrição no PRAAE 2013 a interlocução da DIAE não foi diretamente com a 
assistente social que realizou a análise socioeconômica dos requerimentos dos auxílios 
para o PRAAE, mas com a coordenação do NAE naquela ocasião, quando houve a 
orientação de que os estudantes que tiveram resultado indeferido e que não estavam 
inscritos também deveriam ser contemplados com o auxílio alimentação – modalidade 
refeitório. 
 
e) Análise da Manifestação: 
Não obstante justificativa apresentada pela gestão, em momento algum houve a 
comprovação da inexistência do achado, senão vejamos! 
 
Aduz a Assistente Social do Câmpus que os estudantes indicados como beneficiários de 
auxílios de forma acumulada estão abrangidos pelo Item 1.11 do Edital nº 007/2013, 
tratando-se “de casos que dispensam a emissão de parecer do/a assistente social”. 
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Ocorre que, não obstante referido Item do certame fazer previsão de auxílios 
acumuláveis, em momento algum o mesmo informa a desnecessidade de parecer do 
assistente social. 
 
Ademais, os estudantes elencados recebem acumuladamente auxílios não 
contemplados em referido Item, como o transporte, residência e permanência, ou seja, 
ainda que o Edital previsse a desnecessidade de parecer em tais casos (o que não 
ocorreu), não poderia se aplicar aos estudantes em comento, pois percebem outro 
auxílio não abrangido pelo Item. 
 
Ora, é justamente esse Parecer que irá justificar a idoneidade da seleção, afastando 
qualquer hipótese de preterição dos outros, em função dos beneficiados com o 
acúmulo, razão pela qual com a sua ausência deve ser rechaçada.  
 
Recomendação: 001 
Emitir parecer social, para todos os casos em que haja cumulação não compulsória de 
auxílios, nos termos dos normativos internos. 

 
 
2.4 – Câmpus Nossa Senhora da Glória 
 
 
CONSTATAÇÃO: 027 
Ausência de documentação necessária ao cadastramento ou recadastramento no 
PRAAE. 
 
a) Evidências: 
Edital nº 003/2013 – Cadastramento e Recadastramento no PRAAE 2013.1; 
Documentação dos beneficiários; 
Regulamentação nº 31 de 12/09/2011 do Conselho Superior do IFS; 
Memorando nº 01/2014/Serviço Social. 
 
b) Fato: 
Os beneficiários listados na planilha a seguir não apresentaram documentação 
necessária para o cadastramento ou recadastramento no Programa de Assistência e 
Acompanhamento ao Educando – PRAAE conforme item 3 do Edital nº 003/2013. 
 
Cumpre registrar que o item 6 do citado edital traz que “A solicitação para 
cadastramento e recadastramento no PRAAE em 2013.1 somente será validada com 
documentação completa exigida no item 3.” 
 

UNIDADE BENEFÍCIO BENEFICIÁRIO NÃO APRESENTOU 

GLÓRIA Alimentação L. F. M. S. 
Extrato dos dois últimos meses e/ou número do benefício 

para os pensionistas ou aposentados; 

 
c) Causas: 
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Afastada pelas justificativas apresentadas. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Por meio Memorando nº 01/2014/Serviço Social a Coordenadora de Assistência 
Estudantil do Câmpus à época, se manifestou da seguinte forma: 
“A estudante L. F. M. S. não apresentou o extrato dos dois últimos meses e/ou número 
de beneficio para os pensionistas ou aposentados da mãe, contudo, a discente 
apresentou o cartão da previdência social e em entrevista durante o processo de estudo 
socioecônomico com a profissional de Serviço Social declarou que a mãe era aposentada 
desde os cinquenta e cinco anos de idade como lavradora e justificou que não 
apresentou os dois últimos comprovantes porque não havia localizado, registrando a 
referida informação na declaração de renda e composição familiar do PRAAE. É válido 
ressaltar que em diálogo com a atual gerência de ensino nos foi informado que a 
estudante em Julho de 2014 entregou a documentação comprobatória que havia sido 
solicitada anteriormente.”  
 
e) Análise da Manifestação: 
A justificativa apresentada afasta o achado uma vez que na documentação apresentada 
inicialmente já constava o cartão da previdência social com o número do benefício, 
atendendo a exigência do edital.  
 
Assim, pelos fatos acima debatidos, bem como pela análise dos processos que 
representaram o escopo, a Unidade demonstrou um cuidado especial na conferência da 
documentação exigida no instrumento editalício, elidindo possíveis constatações.  
 

 
CONSTATAÇÃO: 028 
Ausência do Termo de Compromisso assinado no PRAAE. 
 
a) Evidências: 
Edital nº 003/2013 – Cadastramento e Recadastramento no PRAAE 2013.1; 
Documentação dos beneficiários; 
Regulamentação nº 31 de 12/09/2011 do Conselho Superior do IFS; 
Memorandonº 01/2014/Serviço Social. 
 
b) Fato: 
Não ficou comprovada, diante da documentação apresentada à Auditoria Interna, a 
coleta da assinatura do Termo de Compromisso dos beneficiários listados na planilha a 
seguir para fins de concessão de benefícios no Programa de Assistência e 
Acompanhamento ao Educando – PRAAE conforme preceitua o art. 10 da 
Regulamentação nº 31 de 12/09/2011 do Conselho Superior do IFS. 
 

Art. 10. Os estudantes contemplados com os Auxílios Alimentação, 
Residência e Transporte serão convocados pelo setor responsável pela 
Assistência Estudantil para assinar termo de compromisso e receber as 
devidas orientações. 
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UNIDADE BENEFÍCIO BENEFICIÁRIO NÃO APRESENTOU 

GLÓRIA Transporte B. J. S. Termo de compromisso 

GLÓRIA Transporte F. M. O. B. Termo de compromisso 

GLÓRIA Alimentação L. F. M. S. Termo de compromisso 

GLÓRIA Residência M. C. D. Termo de compromisso 

GLÓRIA Transporte M. F. S. Termo de compromisso 

 
c) Causas: 
Equívoco da Coordenação de Assistência estudantil quando deixou de coletar a 
assinatura do termo de compromisso e passar as devidas orientações aos estudantes 
independentemente do processo de reformulação das matrizes. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Por meio Memorando nº 01/2014/Serviço Social a Coordenadora de Assistência 
Estudantil do Câmpus à época, se manifestou da seguinte forma: 
“Os estudantes mencionados não assinaram termo de compromisso no edital do PRAAE 
2013.1 haja vista as normativas do Programa de Assistência e Acompanhamento ao 
Educando estarem passando por um processo de reformulação e aguardando aprovação 
do conselho superior no período referente ao edital de 2013.1. Sendo assim, as matrizes 
de análise socioeconômicas também estavam passando por processos de mudanças. 
Com isso, é válido frisar que no período mencionado estavam ocorrendo reuniões para 
elaboração e reformulação dessas matrizes com as profissionais de Serviço Social de 
todos os campi do IFS, juntamente com a equipe da DIAE. É de suma importância 
mencionarmos que os editais atuais dos campi do IFS de 2014 que já foram publicados 
no site do IFS já constam o período vigente para assinatura do termo de compromisso.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
A justificativa apresentada pela Coordenação de Assistência Estudantil corrobora o 
achado uma vez que reconhece a ausência da assinatura do termo de compromisso, 
contrariando a norma interna citada no fato. 
 
Outrossim, o momento da assinatura do termo compromisso é crucial para que a 
Assistência Estudantil oriente os estudantes contemplados pelos auxílios quanto aos 
seus direitos e deveres, conforme preceitua a norma citada.  
 
Desse modo, a Unidade de Auditoria Interna considerou frágil a alegação de que foi 
descumprida a norma no tocante a assinatura do termo de compromisso porque 
estavam ocorrendo reuniões para elaboração e reformulação das matrizes de análise 
socioeconômica. 
 
Destarte, as manifestações apresentadas pela Coordenação de Assistência Estudantil 
não foram satisfatórias, não afastando a constatação, ficando mantida nos mesmos 
termos. 
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Recomendação: 001 
Exigir dos beneficiários do PRAAE a assinatura do termo de compromisso e ato contínuo, 
passar as devidas orientações aos estudantes contemplados, nos termos dos normativos 
vigentes. 
 

 
CONSTATAÇÃO: 029 
Ausência de acompanhamento dos estudantes assistidos no PRAAE. 
 
a) Evidências: 
Edital nº 003/2013 – Cadastramento e Recadastramento no PRAAE 2013.1; 
Documentação dos beneficiários; 
Regulamentação nº 31 de 12/09/2011 do Conselho Superior do IFS; 
Memorandonº 01/2014/Serviço Social. 
 
b) Fato: 
Não ficou comprovado, diante das documentações apresentadas pela assistência 
estudantil,o acompanhando aos estudantes assistidos, conforme estabelece o art. 13 
daRegulamentação nº 31 de 12/09/2011 do Conselho Superior do IFS. 
 

Art. 13. O acompanhamento aos estudantes assistidos dar-se-à via 
setor responsável pela Assistência Estudantil, com: 
I – boletim acadêmico expedido pelo registro escolar ou sistema 
acadêmico; 
II – atualização da situação socioeconômica, verificada pelo Serviço 
Social; 
III – atendimento e/ou acompanhamento sistemático. 

 

UNIDADE BENEFÍCIO BENEFICIÁRIO 
NÃO APRESENTOU – Art. 13, I e II da Regulamentação nº 

31/2011/CS/IFS 

GLÓRIA Transporte B. J. S. Comprovação de acompanhamento do estudante 

GLÓRIA Transporte F. M. O. B. Comprovação de acompanhamento do estudante 

GLÓRIA Alimentação L. F. M. S. Comprovação de acompanhamento do estudante 

GLÓRIA Residência M. C. D. Comprovação de acompanhamento do estudante 

GLÓRIA Transporte M. F. S. Comprovação de acompanhamento do estudante 

 
Restou comprovar também, para que se evite pagamento indevido, como se dá a 
verificação e controle nos casos de conclusão do curso ou trancamento da matrícula 
quando os estudantes beneficiários deixam de informar tal fato, conforme instituem os 
arts. 15 e 16 da Regulamentação nº 31 de 12/09/2011 do Conselho Superior do IFS. 
 

Art. 15. Constituem-se deveres dos estudantes assistidos por Auxílios 
Alimentação, Residência e Transporte:  
(...) 
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IV – informar o setor responsável pela Assistência Estudantil quando 
trancar a matrícula; 
 
Art. 16. Os Auxílios Alimentação, Residência e Transporte serão 
cancelados automaticamente quando o estudante concluir o curso ou 
trancar matrícula. 

 
c) Causas: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles adequados para 
acompanhamento aos estudantes. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Por meio Memorando nº 01/2014/Serviço Social a Coordenadora de Assistência 
Estudantil do Câmpus à época, se manifestou da seguinte forma: 
“Os estudantes do campus Nossa Senhora da Glória eram acompanhados pela 
Coordenação de Assistência Estudantil, juntamente com a Gerência de ensino, 
Coordenação de Registro escolar e Setor pedagógico. Os casos de desistência e 
trancamento eram encaminhados pela Coordenação de Registro escolar-CRE. As 
evasões dos estudantes eram acompanhadas pelo Setor de Pedagogia e Serviço Social. 
Na bolsa de Inclusão social Trainee, do Programa de Assistência e Acompanhamento ao 
Educando, os estudantes que foram contemplados com a referida bolsa entregavam 
relatório das atividades desenvolvidas com o cumprimento da carga horária de doze 
horas semanais sob orientação do professor. Seguem, em anexo, modelo da folha de 
frequência e relatório de atividades que era utilizada pelos bolsistas trainees e os 
memorandos nº 046 e 07 1120 13/Coordenação de Assistência Estudantil à título de 
ilustração para exemplificar como eram encaminhados os estudantes que estavam 
sendo desligados do PRAAE.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
Em que pese a Coordenação de Assistência Social ter alegado que o acompanhamento 
se dava juntamente com a Gerência de ensino, Coordenação de Registro escolar e Setor 
pedagógico ter demonstrado, mediante a apresentação de modelo da folha de 
frequência e relatório de atividades que era utilizada pelos bolsistas trainees e os 
memorandos nº 046 e 07 1120 13/Coordenação de Assistência Estudantil, esses não são 
suficientes para elidir a situação apontada no fato. Restou necessário comprovar, 
mediante a apresentação de documentos, como se deu o acompanhamento exigido nos 
incisos I, II e III, do Art. 13 da Regulamentação nº 31/CS/IFS. 
 
Assim sendo, as manifestações apresentadas pela Coordenação de Assistência 
Estudantil foram satisfatórias em parte, mas não afastaram a constatação, ficando 
mantida nos mesmos termos. 
 
Recomendação: 001 
Realizar periódica e integralmente o acompanhamento dos beneficiários do PRAAE, 
documentando, quando for o caso, essa ação, nos termos das normas internas que 
regulam o programa. 
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2.5 – Câmpus Estância 
 
 
CONSTATAÇÃO: 030 
Ausência de documentação necessária ao cadastramento ou recadastramento no 
PRAAE. 
 
a) Evidências: 
Edital nº 006/2013 – Cadastramento e Recadastramento no PRAAE 2013.1; 
Documentação dos beneficiários; 
Regulamentação nº 31 de 12/09/2011 do Conselho Superior do IFS e Decreto 
7.234/2010. 
 
b) Fato: 
Os beneficiários listados na planilha a seguir não apresentaram documentação 
necessária para o cadastramento ou recadastramento no Programa de Assistência e 
Acompanhamento ao Educando – PRAAE conforme item 4 do Edital nº 006/2013. 

 

UNIDADE BENEFÍCIO BENEFICIÁRIO NÃO APRESENTOU 

Estância Transporte A. E. P. C. 

- Comprovante de matrícula em curso de graduação presencial do IFS (item 4.1, 
inciso I, e item 7.2, ambos do Edital nº 06/2013, e Art. 5º, da Resolução CS nº 
31/2011 e art. 3º, do Decreto 7.234/2010); 
- Requerimento e Formulário Socioeconômico (Item 1.2 do Edital nº 06/2013 e Art. 
6º, P.Ú., da Resolução CS nº 31/2011); 
–Comprovante de estado civil dos pais (conforme subitem 4.1, inciso VIII, do Edital 
06/2013); 

Estância Alimentação C. A. S. 

- Comprovante de matrícula em curso de graduação presencial do IFS (ver item 4.1, 
inciso I, e item 7.2, ambos do Edital nº 06/2013, e Art. 5º, da Resolução CS nº 
31/2011 e art. 3º, do Decreto 7.234/2010); 
- Requerimento e Formulário Socioeconômico (Item 1.2 do Edital nº 06/2013 e Art. 
6º, P.Ú., da Resolução CS nº 31/2011); 
- Ausência de Comprovante de Renda da genitora da beneficiária. Apesar de constar 
que a genitora da beneficiária é professora, não foram apresentados documentos 
que comprovem sua renda ou sua condição de desempregada (Item 4.1, incisos IV e 
VII, item 6, e item 7.2, ambos do Edital nº 06/2013, e Art. 8º, P.Ú., da Resolução CS 
nº 31/2011 e art. 5º do Decreto 7.234/2010). 

Estância Transporte D. S. S. 

- Comprovante de matrícula em curso de graduação presencial do IFS (item 4.1, 
inciso I, e item 7.2, ambos do Edital nº 06/2013, e Art. 5º, da Resolução CS nº 
31/2011 e art. 3º, do Decreto 7.234/2010); 
- Requerimento e Formulário Socioeconômico (Item 1.2 do Edital nº 06/2013 e Art. 
6º, P.Ú., da Resolução CS nº 31/2011). 

Estância Transporte L. O. S. 
- Requerimento e Formulário Socioeconômico (Item 1.2 do Edital nº 06/2013 e Art. 
6º, P.Ú., da Resolução CS nº 31/2011). 

Estância Transporte M. O. F. 

- Comprovante de matrícula em curso de graduação presencial do IFS (item 4.1, 
inciso I, e item 7.2, ambos do Edital nº 06/2013, e Art. 5º, da Resolução CS nº 
31/2011 e art. 3º, do Decreto 7.234/2010); 
- Requerimento e Formulário Socioeconômico (Item 1.2 do Edital nº 06/2013 e Art. 
6º, P.Ú., da Resolução CS nº 31/2011). 

 
Cumpre registrar que o item 6 do citado edital traz que “A solicitação para 
cadastramento (subitem 4.1) ou recadastramento (subitem 4.2) no PRAAE, em 2013.1 
somente será validada com documentação completa exigida neste edital.” 
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c) Causa: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles adequados para conferência da 
documentação. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Através do Memorando Eletrônico nº 100/2014 e documentos em anexo, a Direção 
Geral de Estância se manifestou formalmente nos seguintes termos: 

 
A partir do ano de 2013 (Edital nº 006/2013), diferentemente das anteriores, as 
solicitações de cadastramento ou recadastramento no Programa de Assistência e 
Acompanhamento ao Educando – PRAAE/Campus Estância, foram feitas no sítio do 
IFS/DIAE http://ifs.edu.br/praae2013.  
Ao realizar a solicitação através do endereço eletrônico, o estudante preenchia o 
formulário socioeconômico disponível, informando sobre dados pessoais, composição 
familiar, renda mensal, estado civil, auxílio pleiteado, dentre outras. Importante 
ressaltar, também, que apenas o profissional de Serviço Social do Campus e da DIAE 
possui a senha do sistema e que o assistente social responsável pelo estudo 
socioeconômico poderá emitir o parecer social, deferindo auxílio. Desse modo, o 
Formulário impresso foi substituído pelo formulário online preenchido diretamente no 
sistema. 
Quanto ao comprovante de matrícula, cabe ressaltar que os referidos estudantes 
compareceram a COAE para assinar o Termo de Compromisso, no entanto, alguns 
estudantes não apresentaram o comprovante de matrícula, porém, como realizamos o 
acompanhamento juntamente com a Coordenação Pedagógica, Coordenação de 
Registro Escolar e Gerência de Ensino, a falta do documento não impossibilitou de 
termos a certeza quanto a condição da matricula dos referidos estudantes, estamos 
enviando em anexo os documentos dos estudantes A. E. P. C. e M. O. F..  
Quanto à ausência do documento do estado civil dos pais da aluna A. E. P. C., considera-
se que, apesar da estudante não entregar esta documentação, a falta da mesma não 
inviabilizou a realização do estudo socioeconômico, sendo que está estudante já se 
encontrava no PRAAE desde 2012, período em que solicitou o cadastramento no 
Programa. Neste momento, inclusive, realizamos visita domiciliar para conhecer melhor 
a realidade da referida estudante. 
Quanto à informação sobre a profissão da Genitora da estudante C. A. S., que consta no 
sistema como professora, foi constatada na entrevista que a mesma não tinha renda, 
somente recebia o benefício do Programa Bolsa Família, no entanto, esta informação 
não foi atualizada no sistema. Vale ressaltar que, este foi o primeiro momento que 
utilizamos o sistema para realizar cadastramento e recadastramento do PRAAE, então, 
tivemos algumas dificuldade de acessá-lo na totalidade, devido a problemas surgidos na 
implantação. 
 
e) Análise da Manifestação: 
Inicialmente impõe ressaltar que, apesar de devidamente justificada a Constatação, o 
gestor confessou a ausência de todos os documentos aqui elencados, o que por si só já é 
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motivo para ensejar o presente achado, pois, além dos riscos a seguir indicados, 
contrariam o Edital a que estão vinculados. 

 
Apesar de a Gestão informar que o Requerimento e Formulário Socioeconômico foram 
substituídos por solicitação no sítio do IFS/DIAE, por vezes percebe-se a fragilidade do 
sistema, que não possui a totalidade de informações necessárias, e não é corrigida pelo 
profissional de Serviço Social ou pela DIAE. Podemos citar, por exemplo, dentre outras 
inconsistências/ausência de informações, a ausência de dados bancários, fases do 
estudo socioeconômico e recursos e avaliação, dados que não foram informados por 
nenhum dos estudantes da amostra ou suprido pela gestão, assim como as 
inconsistências encontradas entre os dados do processo de cadastramento físico e as 
contidas neste sistema. 

 
No tocante ao comprovante de matrícula, inicialmente percebe-se que, apesar da 
justificativa apresentada, a gestão ratifica a existência do achado ao informar que 
“alguns estudantes não apresentaram comprovante de matrícula”. Todavia, a ausência 
do comprovante de matrícula, além de ferir determinação constante no certame, é 
imprescindível a fim de evitar contemplar aluno que não preenche os requisitos 
necessários. 

 
Da mesma forma, no que diz respeito ao comprovante do estado civil dos componentes 
familiares, sua confirmação é essencial, pois, a inserção ou ausência inidônea de um 
membro da família pode causar alteração substancial na renda per capita familiar, que 
possui um limite para que estudante seja contemplado. 
 
Finalmente com relação ao comprovante de renda da genitora da estudante, apesar dos 
gestores terem informado que a mesma é desempregada, percebe-se que ela também 
não comprovou a sua condição de desempregada. Esse fato se faz imprescindível a 
análise da vulnerabilidade econômica do estudante, pois, a renda de um membro 
familiar pode causar alteração substancial na renda per capta familiar, que possui um 
limite para que estudante seja contemplado. 
 
Todos esses documentos exigidos, são imprescindíveis a fim de evitar beneficiar 
estudante que não preencha os requisitos legais em detrimento a outros estudantes ou 
prejuízo ao erário. 
 
Recomendação: 001 
Deferir a solicitação de auxílio respaldada na comprovação física dos documentos 
exigidos no edital e nas normas internas, adotando procedimentos/controles adequados 
para conferência da documentação dos alunos, tais como: lista de verificação ou check 
list. 
 
 
CONSTATAÇÃO: 031 
Ausência de Análise Socioeconômica.  
 

mailto:audint@ifs.edu.br


                                RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 001/2014      

                                                        AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 
 

 

89 Rua Francisco Portugal, nº 150, Bairro Salgado Filho, CEP 49020-390, Aracaju/Sergipe 
Tel.: (79) 3711-3154, email: audint@ifs.edu.br 
 

 

a) Evidências: 
Edital nº 006/2013 – Cadastramento e Recadastramento no PRAAE 2013.1; 
Documentação dos beneficiários; 
Regulamentação nº 31 de 12/09/2011 do Conselho Superior do IFS; 
Decreto 7.234/2010. 
 
b) Fato: 
Analisando os documentos dos beneficiários A. E. P. C., C. A. S., D. S. S. e L. O. S., 
selecionados através de procedimento de amostragem, pôde-se constatar que, apesar 
de constar no Registro de Estudo Socioeconômico o Relato e Parecer da Entrevista, que 
é de grande utilidade, porém prescindível, não consta nenhum Relato ou Parecer da 
Análise Documental, impossibilitando a confirmação se houve ou não a análise 
socioeconômica da beneficiária, tudo isso conforme art. 7º, da Resolução CS nº 31/2011 
e Item 5 do Edital nº 006/2013. 

 
Ademais, deve-se frisar que em análise à documentação do estudante beneficiado M. O. 
F., não existem no Registro de Estudo Socioeconômico Relatos e Pareceres tanto da 
Análise Documental, quanto de suposta Entrevista que possa ter sido realizada. 
 
Desta forma, não foi possível identificar a existência de análise socioeconômica dos 
beneficiários a seguir identificados: 
 

UNIDADE BENEFÍCIO BENEFICIÁRIO NÃO CONSTA 

Estância Transporte A. E. P. C. - Relato ou Parecer da Análise Documental. 

Estância Alimentação C. A. S. - Relato ou Parecer da Análise Documental. 

Estância Transporte D. S. S. - Relato ou Parecer da Análise Documental. 

Estância Transporte L. O. S. - Relato ou Parecer da Análise Documental. 

Estância Transporte M. O. F. 
- Relato ou Parecer da Análise Documental e 
Entrevista. 

 
c) Causa: 
Ação omissiva do agente responsável, quanto ao registro de informações que 
comprovem suposta análise documental realizada. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Através do Memorando Eletrônico nº 100/2014 e documentos em anexo, a Direção 
Geral de Estância se manifestou formalmente nos seguintes termos: 
 
Conforme previsto no Edital 006/2013 do PRAAE, para a concessão dos auxílios, os 
estudantes devem requerê-los, cabendo ao assistente social realizar as análises 
socioeconômicas ou estudos socioeconômicos que constituem uma das competências 
do assistente social conforme Lei nº 8.66/1993/CFESS. Este é realizado “com os usuários 
para fins de benefícios e serviços sociais junto a órgãos da administração pública direta 
e indireta, empresas privadas e outras entidades”. No PRAAE, são realizadas análises 
sustentadas no estudo social por meio de observações, análises documentais, 
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entrevistas e visitas domiciliares, dependendo de cada situação específica, visto que as 
especificidades se apresentam na demanda que é diversa. Ratificamos a realização da 
análise documental com todos os estudantes citados, no entanto, devido a utilização do 
sistema online nem sempre é possível registrar no formulário que o Serviço Social do IFS 
elaborou todas as impressões durante a análise, tendo em vista o volume de trabalhos 
que acumulamos durante o período de análise. No entanto, o Parecer é dado tendo em 
vista todo o processo de análise e consta na parte superior do formulário, em que é 
manifestada a opinião do profissional quanto ao deferimento ou não do auxílio, 
expresso em todos os formulários. Assim entende-se que foi realizada a análise 
socioeconômica com todos os estudantes e inclusive emitido parecer quanto 
deferimento e indeferimento dos auxílios. Assim, conforme preceitua o entendimento 
do CFESS (2007), o parecer é “um instrumento de viabilização de direitos, um meio de 
realização do compromisso profissional com os usuários, tendo em vista a equidade, a 
igualdade, a justiça social e a cidadania” (CFESS, 2007). 
 
e) Análise da Manifestação: 
Apesar da justificativa no sentido de que foram realizadas as análises documentais, e o 
Parecer consta nos processo físico de cadastramento ou recadastramento através do 
deferimento ou indeferimento, não é possível concluir somente por esses dados que a 
análise socioeconômica foi realizada, senão vejamos! 
 
Levando em consideração que a análise socioeconômica é o modo que viabiliza a 
seleção do estudante após a constatação de sua vulnerabilidade socioeconômica 
(conforme art. 7º, da Resolução CS nº 31/2011), indispensável é o relato e parecer que 
fundamentaram o seu resultado, pois dessa forma, restará indubitável que não houve 
preterição de um beneficiário a outro que poderia melhor se adequar ao Programa. 
 
Ademais, o “deferimento” ou “indeferimento” não pode ser considerado um parecer, 
mas sim como o “resultado” dessa análise que deveria ser transmitida aos autos através, 
inicialmente do relato, com a posterior emissão do parecer, que nada mais é que o 
“juízo técnico sobre questão administrativa”. 
 
Portanto, uma vez que a análise documental não foi transmitida aos autos através de 
relato e Parecer, não se pode concluir pela existência da análise socioeconômica através 
do simples “deferimento” ou “indeferimento” do benefício, e consequentemente 
impossível analisar a validade do resultado e da classificação do certame, podendo gerar 
dúvidas quanto a possível preterição de uns não contemplados em relação a outros. 
 
Recomendação: 001 
Externar o estudo socioeconômico por meio de relato e parecer da análise documental, 
levando em consideração os fatores que o norteiam, podendo ser complementada com 
entrevista, visita domiciliar e/ou junta social realizadas pelo Assistente Social do 
Câmpus, igualmente acompanhadas de relato e parecer. 
 
 
CONSTATAÇÃO: 032 
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Ausência do Termo de Compromisso assinado no PRAAE. 
 
a) Evidências: 
Edital nº 006/2013 – Cadastramento e Recadastramento no PRAAE 2013.1; 
Documentação dos beneficiários; 
Regulamentação nº 31 de 12/09/2011 do Conselho Superior do IFS. 
 
b) Fato: 
Não ficou comprovada, diante da documentação apresentada à Auditoria Interna, a 
coleta da assinatura do Termo de Compromisso dos beneficiários listados na planilha a 
seguir para fins de concessão de benefícios no Programa de Assistência e 
Acompanhamento ao Educando – PRAAE:  
 

UNIDADE BENEFÍCIO BENEFICIÁRIO NÃO APRESENTOU 

Estância Transporte A. E. P. C. - Termo de Compromisso. 

Estância Alimentação C. A. S. - Termo de Compromisso. 

Estância Transporte D. S. S. - Termo de Compromisso. 

Estância Transporte L. O. S. - Termo de Compromisso. 

Estância Transporte M. O. F. - Termo de Compromisso. 

 
Nesse sentido preceitua o art. 10 da Regulamentação nº 31 de 12/09/2011 do Conselho 
Superior do IFS, in litteris: 
 

Art. 10. Os estudantes contemplados com os Auxílios Alimentação, Residência 
e Transporte serão convocados pelo setor responsável pela Assistência 
Estudantil para assinar termo de compromisso e receber as devidas 
orientações. 

 
c) Causa: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles adequados para conferência da 
documentação. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Através do Memorando Eletrônico nº 100/2014 e documentos em anexo, a Direção 
Geral de Estância se manifestou formalmente nos seguintes termos: 
 
Estamos encaminhando para conhecimento os Termos de Compromissos dos 
estudantes citados. 
 
e) Análise da Manifestação: 
Apesar de a gestão ter enviado os Termos de Compromisso dos estudantes auditados, 
percebe-se, com relação à beneficiária A. E. P. C., que a mesma não assinou o Termo de 
Compromisso, confirmando o achado aqui constatado. Ou seja, apesar de existir 
referido documento, o mesmo não possui validade sem a assinatura do bolsista, 
infringindo o art. 10 da Resolução CS nº 31/2011. 
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Impende frisar que é justamente através do Termo de Compromisso que os estudantes 
tomam conhecimento acerca das normas que regem o Programa dentro do Câmpus, 
inclusive seus deveres enquanto assistido, razão pela qual sua ausência deve ser evitada 
de todas as formas. 
 
Recomendação: 001 
Exigir dos beneficiários do PRAAE a assinatura do termo de compromisso e ato contínuo, 
passar as devidas orientações aos estudantes contemplados, nos termos dos normativos 
vigentes. 
 
 
 
CONSTATAÇÃO: 033 
Ausência de acompanhamento dos estudantes assistidos no PRAAE. 
 
a) Evidências: 
Edital nº 006/2013 – Cadastramento e Recadastramento no PRAAE 2013.1; 
Documentação dos beneficiários; 
Regulamentação nº 31 de 12/09/2011 do Conselho Superior do IFS. 
 
b) Fato: 
Não ficou comprovado, diante das documentações apresentadas pela assistência 
estudantil, o acompanhando aos estudantes assistidos, a seguir indicados: 
 

UNIDADE BENEFÍCIO BENEFICIÁRIO NÃO APRESENTOU 

Estância Transporte A. E. P. C. - Acompanhamento do estudante. 

Estância Alimentação C. A. S. - Acompanhamento do estudante. 

Estância Transporte D. S. S. - Acompanhamento do estudante. 

Estância Transporte L. O. S. - Acompanhamento do estudante. 

Estância Transporte M. O. F. - Acompanhamento do estudante. 

 
Estabelece o art. 13 da Regulamentação nº 31 de 12/09/2011 do Conselho Superior do 
IFS a seguir transcrito: 
 

Art. 13. O acompanhamento aos estudantes assistidos dar-se-à via setor 
responsável pela Assistência Estudantil, com: 
I – boletim acadêmico expedido pelo registro escolar ou sistema acadêmico; 
II – atualização da situação socioeconômica, verificada pelo Serviço Social; 
III – atendimento e/ou acompanhamento sistemático. 

 
De igual modo não ficou evidenciado, para que se evite pagamento indevido, como se 
dá a verificação e controle nos casos de conclusão do curso ou trancamento da 
matrícula quando os estudantes beneficiários deixam de informar tal fato, conforme 
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instituem os arts. 15 e 16 da Regulamentação nº 31 de 12/09/2011 do Conselho 
Superior do IFS, ipsis litteris: 
 

Art. 15. Constituem-se deveres dos estudantes assistidos por Auxílios 
Alimentação, Residência e Transporte:  
(...) 
IV – informar o setor responsável pela Assistência Estudantil quando trancar a 
matrícula; 
 
Art. 16. Os Auxílios Alimentação, Residência e Transporte serão cancelados 
automaticamente quando o estudante concluir o curso ou trancar matrícula. 

 
c) Causa: 
Deficiências no acompanhamento aos beneficiários dos auxílios. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Através do Memorando Eletrônico nº 100/2014 e documentos em anexo, a Direção 
Geral de Estância se manifestou formalmente nos seguintes termos: 
 
A coordenadoria de Assistência Estudantil (COAE) – Campus Estância é composta por 
uma equipe interdisciplinar com Pedagoga, Assistente Social e Psicóloga. A COAE busca 
acolher o estudante desenvolvendo ações que contribuem para o desenvolvimento das 
suas potencialidades, assim como para sua permanência no espaço escolar. 

O acompanhamento que a COAE – Campus Estância realiza, consiste no 
acompanhamento ao estudante matriculado na instituição e se dá através de uma 
sistemática conjunta no acompanhamento da freqüência dos estudantes e intervenção 
em casos de baixa freqüência com risco de reprovação e/ou evasão, através de estudo e 
análise dos motivos que justificam sua ausência às aulas. Para isso, trabalhamos em 
conjunto com a Gerência de Ensino, as Coordenadorias de Curso, Coordenaria de 
Registro Escolar, Professores e Conselho de Classe que encaminham os registros para 
realização de acompanhamento ao estudante, inclusive os contemplados no PRAAE, 
afim de: 

 Proporcionar auxílio aos alunos ingressantes com objetivo de facilitar na sua 
adaptação inicial, oferecendo atenção contínua, com recorte específico, para o 
processo de ambientação e para as dificuldades e desafios que venham a 
comprometer para sua permanência; 

 Propiciar práticas cotidianas integradas, com atores desse espaço pedagógico, de 
acessibilidade e permanência de todos os estudantes de modo que eles possam 
viver a oportunidade real de desenvolvimento pessoal e profissional; 

 Interagir e contribuir com iniciativas que consideramos ser positivas para 
garantir o acesso e permanência dos estudantes; 

 Desenvolver ações voltadas à instrumentalização dos estudantes/alunado recém 
ingressado no curso e que apresentem dificuldades de acompanhamento das 
atividades escolares desenvolvidas em sala de aula; 

 Refletir sobre aspectos relacionados à escolha profissional; 

 Promover espaço de reflexão sobre aspetos motivacionais no âmbito 
profissional; 
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 Suscitar momentos de discussões que contribuam para a formação cidadã dos 
sujeitos; 

 Proporcionar apoio psicossocial e pedagógico aos Discentes auxiliando em 
questões que estejam repercutindo em seu processo de aprendizagem.  

Orquestrarmos esforços em 2013 para atender os estudantes do Campus, inclusive os 
estudantes assistidos no PRAAE Edital nº006/2013, em atenção aos objetivos descritos, 
conforme Memorando nº 37/2013/CAE – EST (Anexo) que ilustra acompanhamento 
antes da realização de pagamento e Memorando nº 08/2014/CAE-EST (Anexo) que 
registra acompanhamento individual aos estudantes, onde inclusive consta o nome do 
estudante citado, M. O. F.. Conforme encaminhamentos demandados para a presente 
Coordenadoria no ano de 2013, apresentamos o registro de atividades de Ação com 
discentes dos cursos de Edificações e Eletrotécnica – tarde, manhã e noite – realizada 
em atividade de acolhimento e apresentação das ações desenvolvidas pela COAE 
(Anexo) e o registro de socialização do resultado do PRAAE (Memorando nº 
25/2013/CAE/EST) encaminhado para a Coordenadoria Técnica Pedagógica e para o 
PRONATEC.  
Em anexo a memória de Reunião Conselho de Classe. 
 
e) Análise da Manifestação: 
A justificativa apresentada pelo gestor foi satisfatória em parte, porém não afastou o 
achado. 
  
Não obstante a Coordenadoria de Assistência Estudantil de o Câmpus realizar atividades 
de acompanhamento dos estudantes, essas atividades não coincidem com as atividades 
que constam no acompanhamento determinado no art. 13 da Resolução CS nº 31/2011, 
exceto no que diz respeito ao acompanhamento sistemático (inciso III). 
 
Referida norma interna determina de forma cumulativa como deve ser feito o 
acompanhamento dos estudantes assistidos, mais precisamente através de “boletim 
acadêmico expedido pelo registro escolar ou sistema acadêmico”, “atualização da 
situação socioeconômica, verificada pelo Serviço Social” e “atendimento e/ou 
acompanhamento sistemático”. 
 
Desta forma, não obstante estar demonstrado que a Assistência Estudantil do Câmpus 
vem realizando atividades ao bem estar do aluno no curso, assim como o 
acompanhamento sistemático de alguns alunos, a mesma não vem efetuando o 
acompanhamento determinado no normativo interno, que deve ser periódico, a fim de 
evitar continuar beneficiando estudante que deixou de preencher/obedecer aos 
critérios necessários à percepção do auxílio após o cadastramento/recadastramento. 
 
Recomendação: 001 
Realizar periódica e integralmente o acompanhamento dos beneficiários do PRAAE, 
documentando, quando for o caso, essa ação, nos termos das normas internas que 
regulam o programa. 
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CONSTATAÇÃO: 034 
Realização de Pagamento Proporcional sem Previsão Normativa. 
 
a) Evidências: 
Edital nº 006/2013 – Cadastramento e Recadastramento no PRAAE 2013.1; 
Documentação dos beneficiários; 
Regulamentação nº 31 de 12/09/2011 do Conselho Superior do IFS. 
Consulta ao sistema Q-Acadêmico; 
Consulta ao SIAFI. 
 
b) Fato: 
Apesar da inexistência de previsão normativa, os beneficiários abaixo receberam 
pagamento proporcional em determinados meses, a seguir informados: 
 

UNIDADE BENEFÍCIO BENEFICIÁRIO MESES PROPORCIONAIS 

Estância Transporte A. E. P. C. - Maio, Junho, Julho, Agosto e Dezembro. 

Estância Alimentação C. A. S. - Maio, Junho, Julho, Agosto e Dezembro. 

Estância Transporte D. S. S. - Maio, Junho, Julho e Agosto. 

Estância Transporte L. O. S. - Maio, Junho, Julho, Agosto e Dezembro. 

Estância Transporte M. O. F. - Maio, Junho, Julho, Agosto e Dezembro. 

 
Note-se que apesar do parágrafo único do art. 4º da Regulamentação nº 31 de 
12/09/2011 do Conselho Superior do IFS determinar que os valores dos auxílios serão 
estabelecidos através de Portaria, em momento algum fala em proporcionalidade, como 
se pode observar do dispositivo transcrito: 
 

Parágrafo único. Os valores monetários dos Auxílios Alimentação, Residência 
e Transporte, concedidos aos estudantes, serão estabelecidos por Portaria do 
Reitor em conjunto com a DIAE e equipe técnica de Assistência Estudantil dos 
Campi, considerando a disponibilidade orçamentária. 

 
c) Causa: 
Deficiência da Gestão Sistêmica na padronização do pagamento dos benefícios. 
Ausência de procedimentos operacionais definidos em nível sistêmico que inviabilizou a 
atuação padronizada das coordenarias vinculadas. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Através do Memorando Eletrônico nº 100/2014 e documentos em anexo, a Direção 
Geral de Estância se manifestou formalmente nos seguintes termos: 

 
Para realizarmos o pagamento proporcional, foram considerados os seguintes pontos:  

1. O Calendário Acadêmico do IFS datava para 22 de maio de 2013 o início do 
período letivo; 
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2. E o que estabelece o edital nº 006/2013 que versa “o período de concessão dos 
auxílios, com quantidade de dez parcelas, será definido de acordo com o início 
do ano letivo (2013).  

Como resultado destes pontos é que realizamos os pagamos aos estudantes citados o 
valor correspondente aos dias letivos do mês de maio, embora não apresente nas 
Resoluções nenhuma referência quanto à realização de pagamento proporcional.  
E, em consideração a orientação da DIAE que verbalizou para as equipes, após consultar 
o Procurador do IFS sobre o pagamento proporcional para o mês de Dezembro, que 
fosse considerado os dias letivos para efeitos de pagamento e que realizássemos uma 
consulta a Direção do Campus. Diante disso, foi encaminhado Memorando nº 
01/2014/COAE-EST para Direção Geral do Campus (Anexo), no dado momento que se 
encontrava em exercício o Diretor M. F., autorizou as orientações supracitadas, decisão 
expressa no anexo do Processo SIPAC/IFS/CAMPUS ESTÂNCIA 23463.000047/2014-35 
(Anexo Memorando 02/2014/CAE-EST). 
Diante das questões expostas é que o Campus efetuou os pagamentos proporcionais, 
respaldada nos quesitos elencados acima. 
 
e) Análise da Manifestação: 
Apesar de a gestão justificar a Constatação informando que o pagamento proporcional 
levou em consideração o calendário acadêmico, assim como a orientação verbal da DIAE 
e Procuradoria Federal, esta AUDINT constatou que os Câmpus têm adotado 
procedimentos diversos, a exemplo das unidades de Aracaju, São Cristóvão, Lagarto e 
Nossa Senhora da Glória que não realizaram qualquer tipo de pagamento proporcional, 
em contraposição a esta Unidade e a de Itabaiana, que aderiram à proporcionalidade. 
 
Analisando os variados documentos advindos da presente análise realizada em todos os 
Câmpus, percebe-se que em momento algum a Procuradoria Federal se manifestou 
formalmente, assim como a DIAE se manifestou evasivamente, transferindo essa 
decisão para a autoridade máxima de cada Câmpus. 
 
Cientes de que a padronização do procedimento é essencial a evitar falhas no 
pagamento, com o enriquecimento ilícito de terceiros e o consequente prejuízo da 
administração, ou vice-versa, referida questão não pode continuar a mercê de opiniões 
informais.  
 
Recomendação: 001 
Enviar a presente questão à DIAE para manifestação formal, e em caso de dúvida desta 
Diretoria, encaminhar à Procuradoria Federal do Instituto, a fim de formalizar o 
procedimento adequado a ser adotado de forma padronizada por todo IFS. 
 
 
CONSTATAÇÃO: 035 
Inscrição no PRAAE anterior a matrícula no curso. 
 
a) Evidências: 
Edital nº 006/2013 – Cadastramento e Recadastramento no PRAAE 2013.1; 
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Documentação dos beneficiários; 
Regulamentação nº 31 de 12/09/2011 do Conselho Superior do IFS e Decreto 
7.234/2010. 
Consulta ao sistema Q-Acadêmico; 
Consulta ao SIAFI. 
 
b) Fato: 
Analisando a documentação de cadastramento da beneficiária D. S. S., percebe-se que a 
mesma realizou a inscrição no PRAAE em meados de junho de 2013, contudo, acessando 
o sistema Q-Acadêmico é possível constatar que sua matrícula no curso só foi efetivada 
em 22 de agosto, ou seja, quando a mesma se inscreveu no PRAAE, ainda não estava 
devidamente matriculada em curso de graduação presencial do IFS, contrariando o art. 
5º, da Resolução CS nº 31/2011 e art. 3º, do Decreto 7.234/2010: 
 

Art. 5º. Terá direito a se inscrever para os Auxílios Alimentação, Residência e 
Transporte todo estudante regularmente matriculado no IFS. (Resolução CS nº 
31/2011) 
________________________________________________________________ 
 
Art. 3o  O PNAES deverá ser implementado de forma articulada com as 
atividades de ensino, pesquisa e extensão, visando o atendimento de 
estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação presencial das 
instituições federais de ensino superior. (Decreto 7.234/2010) 

 
c) Causa: 
Sem causa. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Através do Memorando Eletrônico nº 100/2014 e documentos em anexo, a Direção 
Geral de Estância se manifestou formalmente nos seguintes termos: 
 
Considerando a matricula manual da estudante citada, D. S. S. (anexo), e o memorando 
nº 077/2013/GEN/EST, datado do dia 17 de dezembro de 2013 que expressa o inicio 
letivo do curso FIC-PROEJA de Pintor Predial em 28 de maio de 2013, fica claro e 
evidente que está existindo um descompasso com o apresentado no sistema acadêmico, 
que, comprovadamente está errado. Estaremos mantendo contato com a PROEN para 
maiores esclarecimentos visando corrigir a inconsistência apresentada. 
 
e) Análise da Manifestação: 
Após analisar a manifestação da gestão, juntamente com os documentos em anexo, 
constata-se a inexistência do achado. 

 
 
CONSTATAÇÃO: 036 
Cumulação de auxílios sem parecer do(a) Assistente Social do Câmpus. 
 
a) Evidências: 
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Edital nº 006/2013 – Cadastramento e Recadastramento no PRAAE 2013.1; 
Documentação dos beneficiários; 
Regulamentação nº 31 de 12/09/2011 do Conselho Superior do IFS; 
Consulta ao sistema Q-Acadêmico; 
Consulta ao SIAFI. 
 
b) Fato: 
Analisando os quadros do sistema SIAFI, percebe-se que a estudante D. S. S. foi 
beneficiada por mais de um auxílio dentre os previstos no Item 1.5 do Edital nº 
006/2013, mais precisamente o Auxílio Transporte e Proeja, todavia, não consta nos 
autos do seu cadastramento/deferimento o Parecer do(a) Assistente Social do Câmpus. 
 
Ocorre que a ausência de referido Parecer vai de encontro à previsão normativa contida 
no Item 1.9 do Edital nº 006/2013 e art. 19, da Resolução CS nº 31/2011, ambos a seguir 
descritos: 
 

1.9. Possibilidade de acúmulo: poderá ocorrer acúmulo de auxílios, por 
estudante, em casos excepcionais, conforme disponibilidade financeira e 
parecer do(a) Assistente Social do Câmpus. (Edital nº 006/2013) 
 ____________________________________________________________ 

 
Art. 19. O estudante quando contemplado com Auxílios Alimentação, 
Residência e Transporte poderá acumular quaisquer outros auxílios do PISOC, 
desde que haja disponibilidade orçamentária da Instituição e de acordo com o 
parecer do assistente social. (Resolução CS nº 31/2011) 

 
c) Causa: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles adequados para a verificação 
das exigências normativas. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Através do Memorando Eletrônico nº 100/2014 e documentos em anexo, a Direção 
Geral de Estância se manifestou formalmente nos seguintes termos: 
A estudante D. S. S. foi contemplada no PRAAE com o auxílio transporte, pós análise 
socioeconômica da assistente social do Campus.  
Quanto ao referido auxílio (PROEJA) adquirido pela estudante, informamos que em 
consulta ao setor e aos documentos, ficou constatado que realmente não houve o 
parecer para a cumulação dos auxílios, a justificativa apresentada pela equipe de 
assistência social é que o auxílio PROEJA não foi operacionalizado pela DIAE e sim pela 
PROEN o que acabou deixando o setor fora do contexto de análise. 
Estaremos tentando estabelecer diálogo com a PROEN e com os gestores (Diretor Geral 
e Gerente de Ensino) do Campus à época, no intuito de esclarecermos esta situação, 
pedimos compreensão para o caso. 
 
e) Análise da Manifestação: 
Inicialmente deve-se destacar que a gestão desde já reconhece a existência do achado, 
tentando justificá-lo supondo possível operacionalização pela PROEN e não pela DIAE. 
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Ocorre que, conforme Item 1.5 do Edital nº 006/2013, o PROEJA, assim como o Auxílio 
Transporte, está incluído nos auxílios existentes no PRAAE, in litteris: 
 

1.5. Auxílios existentes no PRAAE: Alimentação, Bolsa de Inclusão Social, 
Fardamento, Fotocópia e Impressão, Material, Monitorias do Ensino Tecnico e 
Superior, Residência, Transporte, Participação em Eventos e PROEJA. 

 
Desta forma, uma vez que se trata de auxílio do PRAAE, não existe dúvida acerca da 
operacionalização pela DIAE, e não é outra a disposição contida no preâmbulo do 
mesmo Edital, subsequentemente transcrito: 
 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe – IFS por 
meio da Diretoria de Assistência Estudantil – DIAE torna público o Edital nº 
006 de 2013, que trata do processo de CADASTRAMENTO E 
RECADASTRAMENTO de estudantes do Câmpus Estância no Programa de 
Assistência e Acompanhamento ao Educando – PRAAE, nova denominação 
do Programa de Inclusão Social – PISOC, ALTERAÇÃO feita através da Portaria 
nº 1.488 de 31 de julho de 2012. 

 
Ademais, a própria Resolução CS nº 34/2011 que trata da concessão do auxílio 
financeiro aos estudantes do PROEJA foi elaborada pela DIAE, então, como pode esse 
benefício estar sendo operacionalizado por outro setor? 
 
Finalmente, deve-se destacar a título de informação que na análise do mesmo benefício 
(PROEJA) no Campus Aracaju, foi constatado que o mesmo foi avaliado e deferido pela 
Coordenação de Assistência Estudantil deste Câmpus, refutando a hipótese ventilada 
pela unidade de Estância. 
 
Portanto, não se justifica que auxílios do mesmo Programa (PRAAE) sejam 
operacionalizados por setores diferentes. 
 
Por fim, em relação à necessidade de parecer social para a acumulação dos auxílios, 
ressaltamos que tal prática evita contrariar os normativos internos e afasta dúvidas 
quanto à preterição de uns estudantes em favor de outros. 
 
Recomendação: 001 
Observar a operacionalização dos auxílios do PRAAE, conforme previsto nas normas 
internas vigentes. 
 
Recomendação: 002 
Emitir parecer social, para todos os casos em que haja cumulação não compulsória de 
auxílios, nos termos dos normativos internos. 
 
 
CONSTATAÇÃO: 037 
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Incompatibilidade entre o Período Cursado e o Período Beneficiado. Valor Concedido 
Divergente do Previsto em Portaria. 
 
a) Evidências: 
Edital nº 006/2013 – Cadastramento e Recadastramento no PRAAE 2013.1; 
Documentação dos beneficiários; 
Regulamentação nº 31 de 12/09/2011 do Conselho Superior do IFS; 
Consulta ao sistema Q-Acadêmico; 
Consulta ao SIAFI. 
 
b) Fato: 
Analisando os dados da estudante D. S. S. no sistema Q-Acadêmico, foi possível verificar 
que a mesma iniciou seu curso em 22 de agosto de 2013 e concluiu em 11 de dezembro 
do mesmo ano, contudo, em consulta ao sistema SIAFI, é possível constatar que a 
mesma percebeu o auxílio transporte durante o período de maio a novembro de 2013, 
ou seja, em período superior ao cursado, de acordo com a tabela subsequente: 

 
UNIDADE BENEFÍCIO BENEFICIÁRIA PERÍODO CURSADO PERÍODO CONCEDIDO 

Estância Transporte D. S. S. 22/08/13 à 11/12/13 Maio à Novembro de 2013 

 
Ademais, a mesma estudante recebeu em 2013 duas parcelas de PROEJA, cada uma no 
valor injustificado de R$ 281,11 (duzentos e oitenta e um reais e onze centavos), e uma 
parcela em 2014 no valor injustificado de R$ 1.124,44 (mil cento e vinte e quatro reais e 
vinte e quatro centavos), conforme tabela a seguir: 
 

UNIDADE BENEFÍCIO BENEFICIÁRIA VALOR RECEBIDO DATA DA CONCESSÃO 

Estância Proeja D. S. S. R$ 281,11 31/10/2013 

Estância Proeja D. S. S. R$ 281,11 13/11/2013 

Estância Proeja D. S. S. R$ 1.124,44 14/01/2014 

 
Deve-se destacar que o valor do Auxílio PROEJA aprovado através da Portaria nº 
437/2013 é de R$ 170,00 (cento e setenta reais), razão pela qual não se justifica os 
valores supra apresentados. 
 
c) Causa: 
Ausência de procedimentos operacionais definidos em nível sistêmico com relação aos 
controles internos administrativos. 

 
d) Manifestação da Unidade: 
Através do Memorando Eletrônico nº 100/2014 e documentos em anexo, a Direção 
Geral de Estância se manifestou formalmente nos seguintes termos: 
 
A estudante Diana Silva Santos contemplada no PRAAE Edital 006/2013, recebia auxilio 
financeiro do curso FIC - PROEJA, através da Gerência de Ensino do Campus Estância, 
responsável pela operacionalização do auxílio em questão, conforme demonstrativo no 
memorando nº 77/2013/GEN-EST datado em 07 de novembro de 2013 (ANEXO). 
Tomando como referencia a confirmação expressa no documento citado, adotamos os 
procedimentos em consonância com a concretização do início letivo e seu término, 
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embora  o sistema acadêmico não acompanhou o tempo real do curso, fazendo assim, 
seu registro descompassado com a efetivação do curso, devido situações de ordem 
operacionais que a própria Gerência de Ensino externou verbalmente a nossa equipe. 
Anexamos à tela do SISTEC, encaminhada pela Gerência de Ensino com data prevista de 
início e término do curso em questão. Por fim, Diante dos descompassos manifestados 
na constatação 006; o pagamento a estudante, D. S. S., tem registro do mês de maio até 
novembro, tempo letivo, efetivamente o curso. 
Ainda sobre isso, a Coordenadoria de Contabilidade Orçamento e Finanças – CCOF 
procedeu aos registros para realização da despesa no pagamento dos auxílios 
fundamentando-se no Memorando nº 077/2013/GEN-EST. e Memorando nº 
265/2013/PROEN/IFS, onde consta declaração da Gerência de Ensino deste Campus de 
Estância quanto a data de inicio do curso, Pintor de Imóveis, em 28 de maio de 2013.   
Considerando o questionamento referente ao valor do benefício, o Campus Estância 
agiu como mero executor, todas as ações obedeceram ao montante dos créditos 
disponibilizados pela Pró-Reitoria de Administração do IFS e em orientações da Pró-
Reitoria de Ensino, em despachos no memorando nº pelo número de alunos 
matriculados (R$ 15.180,00 / 9 = R$ 1.686,66) este valor foi dividido em seis parcelas 
iguais de R$ 281,11 pagas no período de duração do curso que, segundo orientações da 
Gerencia de Ensino deste campus, estava previsto para seis meses, a saber: maio, junho, 
julho, agosto, setembro e outubro de 2013 (conforme Memorando nº 077/2013/GEN-
ESTÂNCIA), sendo possível o pagamento de apenas duas parcelas no exercício de 2013 
(31/10 e 13/11) em função de atraso na autorização para utilização do Crédito que foi 
empenhado em 10 de setembro de 2013 conforme 2013NE000033.  
Considerando o calendário de encerramento do exercício e a disponibilidade de caixa do 
governo federal, tornou-se necessário a realização de empenhos Nominais do valor 
remanescente da Nota de Empenho supracitada e reajustamento do valor da parcela 
inicialmente calculada em função da desistência de dois alunos descritos no 
Memorando nº 077/2013/GEN-ESTANCIA que totalizou R$ 1.124,44 e em decorrência 
dos mesmos motivos inicialmente citados neste parágrafo somente puderam ser pagos 
no dia 14 de janeiro de 2014. 
 
e) Análise da Manifestação: 
Com relação ao primeiro achado, que diz respeito à incompatibilidade entre o período 
cursado e o período beneficiado, após análise das justificativas e documentação 
enviadas em anexo ao Memorando Eletrônico nº 100/2014, constata-se a inexistência 
da falha apontada. 

 
Já no tocante ao segundo fato, percebe-se a inconsistência das informações, uma vez 
que em momento algum a PROAD determinou que fosse empenhado todo o recurso 
previsto na Matriz Orçamentária – 600 Proeja FIC – 3.390.18.00 – Auxílio Financeiro a 
Estudantes. 

 
Ao revés, a PROAD determinou que fossem empenhados e convertidos referidos valores 
aos estudantes ali elencados, o que não autorizaria em função à exclusão de alguns por 
ausência de preenchimento dos requisitos necessários (conforme Memorando nº 
077/2013/GEN-EST) a “divisão” do valor remanescente aos demais. 
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Ademais, independentemente da exclusão de dois beneficiados, a utilização “indevida” 
do valor total do recurso (R$ 15.180,00) concederia aos beneficiados um valor superior 
ao determinado pela Portaria nº 437, de 21 de fevereiro de 2013, qual seja, R$ 170,00 
(cento e setenta reais) para o auxílio PROEJA. 

 
O art. 9º determina que o valor concedido deve ser estabelecido por Portaria do Reitor, 
conforme transcrição a seguir: 
 

Art.9º Será concedido valor monetário mensal de no mínimo 25% do salário 
mínimo, estabelecido por Portaria do Reitor em conjunto com a DIAE e equipe 
técnica de Assistência Estudantil dos Campi, considerando a disponibilidade 
orçamentária. 

 
Portanto, independente de existirem recursos “sobrando”, o valor a ser pago a cada 
estudante beneficiado é o determinado em Portaria emitida pelo Reitor, não se 
justificando qualquer outro valor divergente, razão pela qual o benefício em questão 
incorreu em pagamento a maior aos estudantes do valor mensal de R$ 111,11 (cento e 
onze reais e onze centavos), totalizando um prejuízo ao erário de R$ 5.999,94 (cinco mil 
novecentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos). 
 
Por fim, evidencia-se que a operacionalização por instância distinta da instituidora do 
auxílio, sem atentar, por exemplo, para procedimentos e limites específicos, eleva os 
riscos associados ao processo de concessão. 

 
Recomendação: 001 
Realizar os pagamentos referentes a auxílios financeiros obedecendo aos valores 
determinados nas Portarias vigentes. 
 
Recomendação: 002 
Promover as medidas necessárias para o ressarcimento ao erário dos valores pagos 
indevidamente aos beneficiários citados na manifestação da unidade. 
 
Recomendação: 003 
Observar a operacionalização dos auxílios do PRAAE, conforme previsto nas normas 
internas vigentes. 
 
 

2.6 – Câmpus Itabaiana 
 
 
CONSTATAÇÃO: 038 
Ausência de documentação necessária ao cadastramento ou recadastramento no 
PRAAE. 
 
a) Evidências: 
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Edital nº 001/2013 – Cadastramento e Recadastramento no PRAAE 2013.1; 
Retificação nº 01 do Edital nº 001/2013; 
Documentação dos beneficiários; 
Regulamentação nº 31 de 12/09/2011 do Conselho Superior do IFS; 
Decreto 7.234/2010. 
 
b) Fato: 
Os beneficiários listados na planilha a seguir não apresentaram documentação 
necessária para o cadastramento ou recadastramento no Programa de Assistência e 
Acompanhamento ao Educando – PRAAE conforme item 3.2 do Edital nº 001/2013: 
 

UNIDADE BENEFÍCIO BENEFICIÁRIO NÃO APRESENTOU 

Itabaiana Transporte G. O. S. 
- Carteira de Identidade dos componentes da família (Item 2, do Anexo I, do Edital nº 001/2013); 
–Comprovante de estado civil dos pais (Item 9, do Anexo I, do Edital 001/2013). 

Itabaiana Transporte G. A. S. S. S. –Comprovante de estado civil dos pais (Item 9, do Anexo I, do Edital 001/2013). 

Itabaiana Transporte J. D. A. J. 

- Carteira de Identidade dos componentes da família (Item 2, do Anexo I, do Edital nº 001/2013), 
mais precisamente do beneficiado, J. D. A. J. e de seu irmão C. H. A. J., conforme Declaração de 
Renda e Composição Familiar anexada aos documentos de seu recadastramento; 
–Comprovante de estado civil dos pais (Item 9, do Anexo I, do Edital 001/2013).  

Itabaiana Alimentação J. A. S. 

Carteira de Identidade, Comprovante de Renda e CTPS do genitor, bem como o comprovante do 
estado civil dos pais (Itens 2,3,6 e 9 do Anexo I do Edital 001/2013), pois, apesar de a Estudante 
informar na Declaração de Renda e Composição Familiar que sua genitora é casada, não constam 
referidos documentos em seu cadastramento. 

Itabaiana Alimentação N. A. C. M. 
- CTPS da genitora do beneficiário (Item 6, do Anexo I, do Edital 001/2013). 
 

 
Cumpre registrar que o item 3.2 do citado edital dispõe que: 
 

Depois de realizar a solicitação de cadastramento através do endereço 
eletrônico: www.ifs.edu.br/praae2014 o estudante deverá comparecer a 
Coordenadoria de Assistência Estudantil do Campus Itabaiana – 
COAE/Campus Itabaiana, munido do COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO 
(expedido pelo sistema on-line) e dos documentos solicitados para o 
cadastramento (ANEXO I). 

 
c) Causa: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles adequados para conferência da 
documentação; 
Ineficiência na conferência da documentação. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Através do Memorando Eletrônico nº 107/2014 – DG – ITA e documentos em anexo, a 
Direção Geral de Itabaiana se manifestou formalmente nos seguintes termos: 
 
Acerca do Cadastramento e Recadastramento no PRAAE, no Campus Itabaiana, 
referente ao Edital nº 001 de 18 de fevereiro de 2013: 
Observamos, conforme comprovante anexo, que constam no citado Edital os itens: 
1(DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO AO EDUCANDO/PRAAE), 2 
(DOS OBJETIVOS, DO CADASTRAMENTO, DO RECADASTRAMENTO), 3 (DAS 
SOLICITAÇÕES DE CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO), 4 (DOS CRITÉRIOS, PARA 
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CADASTRAMENTO, PARA RECADASTRAMENTO), 5 (DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA), 
5.1 (PARA CADASTRAMENTO), 5.2 (PARA RECADASTRAMENTO), 6 (DO PERÍODO DE 
REALIZAÇÃO DE ANÁLISE SOCIOECONÔMICA), 7 (DO RESULTADO), 8 (DAS DISPOSIÇÕES 
FINAIS), ANEXO I (DETALHAMENTO DOS AUXÍLIOS DO PRAAE), ANEXO II (CRONOGRAMA 
DO PROCESSO DE CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DE ESTUDANTES PRAAE 
2013-1). Dessa forma, não identificamos no referido Edital de 2013 o item 3.2 com o 
texto “Depois de realizar a solicitação de cadastramento através do endereço eletrônico: 
www.ifs.edu.br/praae2014 o estudante deverá comparecer a Coordenadoria de 
Assistência Estudantil do Campus Itabaiana – COAE/Campus Itabaiana, munido do 
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (expedido pelo sistema on-line) e dos documentos 
solicitados para o cadastramento (ANEXO I)”, nem identificamos no mesmo Edital (Nº 
001/2013) o anexo I e os itens mencionados na constatação 001 acerca de 
documentação dos estudantes cadastrados e/ou recadastrados: G. O. S., G. A. S. S. S., J. 
D. A. J., J. A. S. e N. A. C. M., pois como demonstramos anteriormente o anexo I trata do 
detalhamento dos auxílios do PRAAE. Esclarecemos ainda que em 2013, período do 
referido Edital, o Campus Itabaiana ainda não tinha utilizado o sistema on line PRAAE. 
Assim, ressaltamos que para o cadastramento e/ou recadastramento dos citados 
estudantes nos fundamentamos no Edital nº 001 de 18 de fevereiro de 2013, e a partir 
deste esclarecemos: 
- Sobre G. O. S., na qualidade de estudante assistida que já possuía cadastro no 
Programa e que, portanto, estava realizando o recadastramento, não se fazia necessária 
apresentação de carteira de identidade dos componentes da família nem de 
comprovante de estado civil dos pais, segundo Item 5.2 do citado Edital; 
- Sobre G. A. S. S. S., na qualidade de estudante assistido que já possuía cadastro no 
Programa e que, portanto, estava realizando o recadastramento, não se fazia necessária 
apresentação de comprovante de estado civil dos pais, segundo Item 5.2 do citado 
Edital; 
- Sobre J. D. A. J., na qualidade de estudante assistido que já 
possuía cadastro no Programa e que, portanto, estava realizando o recadastramento, 
não se fazia necessária apresentação de carteira de identidade do mesmo ou do seu 
irmão C. H. A. J. ou de outro familiar anexada ao formulário socioeconômico no Campo 
Declaração de Renda e Composição Familiar, nem de comprovante de estado civil dos 
pais, segundo Item 5.2 do citado Edital; 
- Sobre J. A. S., na qualidade de estudante que realizava o cadastramento, a exigência de 
documentação segundo Item 5.1. (nº de ordem 3) do referido Edital foi para 
componentes familiares e agregados que residem no mesmo domicílio. Considerando 
que a Declaração de Renda e Composição Familiar também solicita apenas os membros 
residentes sob o mesmo teto, conforme texto: “Declaro, para os fins que se fizerem 
necessários, que a minha renda e composição familiar corresponde ao discriminado no 
quadro abaixo: COMPOSIÇÃO FAMILIAR (membros da família residentes sob o mesmo 
teto)” e que nesta, a requerente não declarou que o seu genitor reside sob o mesmo 
teto, mas apenas que além dela residem no mesmo domicílio a sua irmã e a sua mãe, 
não se fazia necessária apresentação de documentação do genitor. Ressalte-se assim 
que a requerente declarou no citado documento o Estado Civil da mãe (casada) e não 
que o pai mora no mesmo domicílio. Observamos que esse tipo de situação, por 
diversos fatores, vem se tornando cada vez mais frequente não só na realidade familiar 
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de estudantes do Campus Itabaiana, mas conjunturalmente nas relações sociais 
contemporâneas em que legalmente o indivíduo possui o estado civil casado, mas não 
mantém mais convivência com o cônjuge e não foi 
solicitar o divórcio judicialmente para retornar a condição civil de solteiro e alterar sua 
documentação. 
- Sobre N. A. C. M., a sua genitora (idosa) apresentou a documentação comprobatória 
de acordo com a sua realidade de aposentada, atendendo ao disposto no item 5.1 (nº 
ordem 5) do referido Edital. 
 
e) Análise da Manifestação: 
Inicialmente deve-se confirmar, corroborando com as respostas da gestão, que ao 
elaborar a presente Constatação houve um equívoco com o Edital nº 006/2013 do 
Câmpus Estância, motivo pelo qual restou comprovada a inexistência de relação entre 
alguns itens indicados no achado e o item correspondente no Edital nº 001/2013. 
 
Não obstante tal fato, ficou evidenciado que quase todas as exigências trazidas, também 
estavam presentes nos Itens 5.1 e 5.2 do certame que regeu o cadastramento e 
recadastramento no PRAAE em 2013 no Câmpus Itabaiana, razão pela qual não resta 
prejudicada o achado e a análise. 
 
Com relação à ausência de documentos dos estudantes G. O. S., G. A. S. S. S., J. D. A. J. e 
J. A. S., após análise da manifestação da unidade percebe-se que os documentos foram 
entregues em sua totalidade. 
 
Todavia, no que diz respeito à ausência da CTPS da genitora do estudante N. A. C. M., 
percebe-se que a justificativa confirma o achado, uma vez que a gestão admite existir 
nos autos apenas o seu comprovante de renda de aposentada, contudo, não faz 
qualquer menção à exigência da CTPS de todos os componentes familiares maiores de 
18 anos. 
 
Note-se que as exigências (comprovante de renda e CTPS) são diferentes, obrigatórias e 
indispensáveis, e não alternativas, ou seja, o certame exige tanto a comprovação da 
renda quanto a apresentação da CTPS, até mesmo porque nada impede que uma 
aposentada exerça um vínculo trabalhista com carteira assinada, e, caso isso aconteça, 
poderia influenciar substancialmente a renda per capta familiar, que possui um limite 
para que estudante seja contemplado, podendo beneficiar estudante que não preenche 
os requisitos legais, razão pela qual se faz necessária a exigência de toda a 
documentação. 
 
Recomendação: 001 
Deferir a solicitação de auxílio respaldada na comprovação física dos documentos 
exigidos no edital e nas normas internas, adotando procedimentos/controles adequados 
para conferência da documentação dos alunos, tais como: lista de verificação ou check 
list. 
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CONSTATAÇÃO: 039 
Ausência do Termo de Compromisso assinado no PRAAE. 
 
a) Evidências: 
Edital nº 001/2013 – Cadastramento e Recadastramento no PRAAE 2013.1; 
Retificação nº 01 do Edital nº 001/2013; 
Documentação dos beneficiários; 
Regulamentação nº 31 de 12/09/2011 do Conselho Superior do IFS; 
Decreto 7.234/2010. 
 
b) Fato: 
Não ficou comprovada, diante da documentação apresentada à Auditoria Interna, a 
coleta da assinatura do Termo de Compromisso dos beneficiários listados na planilha a 
seguir para fins de concessão de benefícios no Programa de Assistência e 
Acompanhamento ao Educando – PRAAE:  
 

UNIDADE BENEFÍCIO BENEFICIÁRIO NÃO APRESENTOU 

Itabaiana Transporte G. O. S. - Termo de Compromisso. 

Itabaiana Transporte G. A. S. S. S. - Termo de Compromisso. 

Itabaiana Transporte J. D. A. J. - Termo de Compromisso. 

Itabaiana Alimentação J. A. S. - Termo de Compromisso. 

Itabaiana Alimentação N. C. M. - Termo de Compromisso. 

 
Nesse sentido preceitua o art. 10 da Regulamentação nº 31 de 12/09/2011 do Conselho 
Superior do IFS, in litteris: 
 

Art. 10. Os estudantes contemplados com os Auxílios Alimentação, Residência 
e Transporte serão convocados pelo setor responsável pela Assistência 
Estudantil para assinar termo de compromisso e receber as devidas 
orientações. 

 
c) Causa: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles adequados para conferência da 
documentação. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Através do Memorando Eletrônico nº 107/2014 – DG – ITA e documentos em anexo, a 
Direção Geral de Itabaiana se manifestou formalmente nos seguintes termos: 
 
Os estudantes do Campus Itabaiana G. O. S., G. A. S. S. S., J. D. A. J., J. A. S. e N. A. C. M., 
assinaram Termo de Compromisso do PRAAE recebendo orientações da Assistência 
Estudantil. Seguem cópias anexadas para efeito de comprovação. 
 
 
e) Análise da Manifestação: 
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Apesar de a gestão ter enviado os Termos de Compromisso dos estudantes auditados, 
percebe-se, com relação aos beneficiários J. D. A. J. e J. A. S., que os mesmos não 
assinaram o Termo de Compromisso, tendo sido assinado pela genitora, confirmando o 
achado aqui constatado. Ou seja, apesar de existir referido documento, o mesmo não 
possui validade sem a assinatura do bolsista, infringindo o art. 10 da Resolução CS nº 
31/2011. 
 
Impende frisar que é justamente através do Termo de Compromisso que os estudantes 
tomam conhecimento acerca das normas que regem o Programa dentro do Câmpus, 
inclusive seus deveres enquanto assistido. 
 
Ora, uma vez que o Termo de Compromisso não foi assinado pelo beneficiário, além de 
não possuir validade, pois não existe nos autos documento autorizando referida 
representação pela genitora, não se pode confirmar que foi transmitido ao estudante 
seus direitos e deveres, que deverão ser cumpridos exclusivamente por este, razão pela 
qual sua ausência deve ser evitada de todas as formas. 
 
Recomendação: 001 
Exigir dos beneficiários do PRAAE a assinatura do termo de compromisso e ato contínuo, 
passar as devidas orientações aos estudantes contemplados, nos termos dos normativos 
vigentes. 
 
 
CONSTATAÇÃO: 040 
Ausência de acompanhamento dos estudantes assistidos no PRAAE. 
 
a) Evidências: 
Edital nº 001/2013 – Cadastramento e Recadastramento no PRAAE 2013.1; 
Retificação nº 01 do Edital nº 001/2013; 
Documentação dos beneficiários; 
Regulamentação nº 31 de 12/09/2011 do Conselho Superior do IFS; 
Decreto 7.234/2010. 
 
b) Fato: 
Não ficou comprovado, diante das documentações apresentadas pela assistência 
estudantil, o acompanhando aos estudantes assistidos, a seguir indicados: 
 

UNIDADE BENEFÍCIO BENEFICIÁRIO NÃO APRESENTOU 

Itabaiana Transporte G. O. S. - Acompanhamento do estudante. 

Itabaiana Transporte G. A. S. S. S. - Acompanhamento do estudante. 

Itabaiana Transporte J. D. A. J. - Acompanhamento do estudante. 

Itabaiana Alimentação J. A. S. - Acompanhamento do estudante. 

Itabaiana Alimentação N. A. C. M. - Acompanhamento do estudante. 
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Estabelece o art. 13 da Regulamentação nº 31 de 12/09/2011 do Conselho Superior do 
IFS a seguir transcrito: 
 

Art. 13. O acompanhamento aos estudantes assistidos dar-se-à via setor 
responsável pela Assistência Estudantil, com: 
I – boletim acadêmico expedido pelo registro escolar ou sistema acadêmico; 
II – atualização da situação socioeconômica, verificada pelo Serviço Social; 
III – atendimento e/ou acompanhamento sistemático. 

 
De igual modo não ficou evidenciado, para que se evite pagamento indevido, como se 
dá a verificação e controle nos casos de conclusão do curso ou trancamento da 
matrícula quando os estudantes beneficiários deixam de informar tal fato, conforme 
instituem os arts. 15 e 16 da Regulamentação nº 31 de 12/09/2011 do Conselho 
Superior do IFS, ipsis litteris: 
 

Art. 15. Constituem-se deveres dos estudantes assistidos por Auxílios 
Alimentação, Residência e Transporte:  
(...) 
IV – informar o setor responsável pela Assistência Estudantil quando trancar a 
matrícula; 
________________________________________________________________ 
Art. 16. Os Auxílios Alimentação, Residência e Transporte serão cancelados 
automaticamente quando o estudante concluir o curso ou trancar matrícula. 

 
c) Causa: 
Deficiências no acompanhamento aos beneficiários dos auxílios; 
Insuficiência de recursos humanos. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Através do Memorando Eletrônico nº 107/2014 – DG – ITA e documentos em anexo, a 
Direção Geral de Itabaiana se manifestou formalmente nos seguintes termos: 

 
Diante da inexistência de equipe multidisciplinar no setor de assistência estudantil do 
Campus Itabaiana, até o momento, a Assistente Social, única servidora do setor de 
Assistência Estudantil, vem se esforçando ao máximo para a realização de 
acompanhamento dos estudantes assistidos e de ações junto à demanda estudantil que 
a cada ano vem aumentando com a realização dos processos seletivos e vestibular. 
Assim, no período citado, além das atribuições rotineiras do Serviço Social, demandas 
espontâneas, de atendimento de solicitações de pareceres na área de saúde/ensino, 
análises de reservas de vagas para ações afirmativas dos processos seletivos e 
vestibular, atividades administrativas e de Coordenação da Assistência Estudantil, 
organizamos para os discentes, junto com a DIAE a I Jornada de Assistência Estudantil do 
Campus e com representações dos demais Campus o I Fórum de Assistência Estudantil 
do IFS, possibilitando a construção da Política de Assistência Estudantil do Instituto 
através de participação ativa do seu público-alvo, bem como acompanhamos os 
estudantes durante os citados eventos. Também realizamos palestras de ambientação, 
reuniões de orientação inerentes ao Programa de Assistência e Acompanhamento ao 
Educando (PRAAE) com os estudantes assistidos, conforme comprovantes anexos, e 
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passamos informes e orientações em salas de aula. E além da verificação da 
regularidade de matrícula através de comprovante de matrícula durante 
cadastramento/recadastramento e da situação acadêmica através de boletim 
acadêmico quando do recadastramento, e fizemos o acompanhamento dos estudantes 
assistidos via Sistema Q-Acadêmico ou através da Gerência de Ensino/Coordenadoria de 
Registro Escolar do Campus.  
Ressaltamos que a fim do setor de Assistência Estudantil ampliar as ações de assistência 
e acompanhamento estudantil enviamos para a Gerência de Ensino e Direção Geral do 
Campus Itabaiana, em 2013, o memorando nº 46/2013/IFS/COAE/Itabaiana (em anexo), 
reiterado por email datado de 12/03/2014 (anexo) sinalizando a necessidade de outros 
profissionais para composição de equipe multidisciplinar (Psicólogo, Pedagogo e outro 
Assistente Social, etc) e solicitando um servidor assistente ou auxiliar administrativo 
para dar suporte administrativo, principalmente nas questões ligadas às folhas de 
pagamento dos discentes assistidos, bem como solicitamos ao setor de T.I. do Campus, 
via email (em anexo), ramal telefônico para o setor de Assistência Estudantil para 
estabelecimento de canal direto com os estudantes, agendamento de entrevistas, 
acompanhamentos, etc., sendo que o setor permanece no aguardo da implementação 
das solicitações quando da possibilidade do Campus. 
 
e) Análise da Manifestação: 
Apesar das justificativas apresentadas pela gestão, especialmente a que diz respeito à 
ausência de recursos humanos, é inevitável concluir que a manifestação da unidade 
confirma o achado, senão vejamos! 
 
Não obstante a gestão informar e comprovar a realização de vários eventos destinados 
aos alunos, inclusive abordando temas do PRAAE, a mesma admite que só realiza a 
“verificação da regularidade de matrícula através de comprovante de matrícula durante 
cadastramento/recadastramento e da situação acadêmica através de boletim 
acadêmico quando do recadastramento”, não sendo essa a intenção da norma quando 
fala em acompanhamento. 
 
Em verdade, citado acompanhamento realizado nada mais é que a exigência da 
documentação determinada em Edital para o cadastramento/recadastramento. 
 
Não obstante a Coordenadoria de Assistência Estudantil do Câmpus realizar atividades 
de acompanhamento dos estudantes, essas atividades não coincidem com as atividades 
que constam no acompanhamento determinado no art. 13 da Resolução CS nº 31/2011. 
 
Referida norma interna determina como deve ser feito o acompanhamento dos 
estudantes assistidos, mais precisamente através de “boletim acadêmico expedido pelo 
registro escolar ou sistema acadêmico”, “atualização da situação socioeconômica, 
verificada pelo Serviço Social” e “atendimento e/ou acompanhamento sistemático”. 
 
Desta forma, não obstante estar demonstrado que a Assistência Estudantil do Câmpus 
vem realizando atividades inerentes ao bem estar do aluno no curso, a mesma não vem 
efetuando o acompanhamento determinado no normativo interno, que deve ser 
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realizado de forma periódica, a fim de continuar beneficiando estudante que deixou de 
preencher/obedecer aos critérios necessários à percepção do auxílio após o 
cadastramento/recadastramento. 
 
Recomendação: 001 
Realizar periódica e integralmente o acompanhamento dos beneficiários do PRAAE, 
documentando, quando for o caso, essa ação, nos termos das normas internas que 
regulam o programa. 
 
 
CONSTATAÇÃO: 041 
Realização de Pagamento Proporcional sem Previsão Normativa. 
 
a) Evidências: 
Edital nº 001/2013 – Cadastramento e Recadastramento no PRAAE 2013.1; 
Retificação nº 01 do Edital nº 001/2013; 
Documentação dos beneficiários; 
Regulamentação nº 31 de 12/09/2011 do Conselho Superior do IFS; 
Decreto 7.234/2010; 
Consulta ao sistema Q-Acadêmico; 
Consulta ao SIAFI. 
 
b) Fato: 
Apesar da inexistência de previsão normativa, os beneficiários abaixo receberam 
pagamento proporcional em determinados meses, a seguir informados: 
 

UNIDADE BENEFÍCIO BENEFICIÁRIO MESES PROPORCIONAIS 

Itabaiana Transporte G. O. S. - Dezembro. 

Itabaiana Transporte J. D. A. J. - Dezembro. 

Itabaiana Alimentação J. A. S. - Dezembro. 

Itabaiana Alimentação N. A. C. M. - Dezembro. 

 
Note-se que apesar do parágrafo único do art. 4º da Regulamentação nº 31 de 
12/09/2011 do Conselho Superior do IFS determinar que os valores dos auxílios serão 
estabelecidos através de Portaria, em momento algum fala em proporcionalidade, como 
se pode observar do dispositivo transcrito: 
 

Parágrafo único. Os valores monetários dos Auxílios Alimentação, Residência 
e Transporte, concedidos aos estudantes, serão estabelecidos por Portaria do 
Reitor em conjunto com a DIAE e equipe técnica de Assistência Estudantil dos 
Campi, considerando a disponibilidade orçamentária. 

 
c) Causa: 
Deficiência da Gestão Sistêmica na padronização do pagamento dos benefícios; 
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Ausência de procedimentos operacionais definidos em nível sistêmico que inviabilizou a 
atuação padronizada das coordenarias vinculadas. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Através do Memorando Eletrônico nº 107/2014 – DG – ITA e documentos em anexo, a 
Direção Geral de Itabaiana se manifestou formalmente nos seguintes termos: 
 
Conforme orientação verbal da DIAE aos setores de Assistência Estudantil dos Campi, 
em momento de reunião, para que fosse feita consulta ao diretor do Campus sobre a 
forma do pagamento dos assistidos PRAAE no mês de dezembro, tendo em vista que a 
citada Diretoria havia consultado o Procurador do Instituto, sendo orientado que fossem 
considerados os dias letivos para efeito de pagamento de acordo com o calendário 
acadêmico, e diante de dúvida sobre trecho do Edital nº 001 de 18 de fevereiro de 2013 
que dispunha “O período de concessão dos auxílios Alimentação e Transporte... terá 
duração até o término do ano letivo 2013, respeitando o limite máximo de 10 meses”, 
elaboramos o memorando nº 53/2013/IFS/COAE/Itabaiana (em anexo) perguntando a 
Direção do Campus diante do término do ano letivo no dia 20/12/2013 (calendário 
acadêmico anexo) como deveriam ser efetuados os pagamentos dos estudantes 
assistidos no mês de dezembro/2013, se integral ou proporcional. Assim, considerando 
o despacho da Direção Geral do Campus (em anexo), em resposta ao referido 
memorando, autorizando o pagamento proporcional é que o setor de Assistência 
Estudantil do Campus encaminhou a folha de pagamento (proporcional) dos assistidos 
PRAAE à citada direção para a ordenação da despesa. 
 
e) Análise da Manifestação: 
Apesar de a gestão justificar a Constatação informando que o pagamento proporcional 
levou em consideração o calendário acadêmico, assim como a orientação verbal da DIAE 
e Procuradoria Federal, esta AUDINT constatou que os Câmpus têm adotado 
procedimentos diversos, a exemplo das unidades de Aracaju, São Cristóvão, Lagarto e 
Nossa Senhora da Glória que não realizaram qualquer tipo de pagamento proporcional, 
em contraposição a este Câmpus e ao de Estância, que aderiram à proporcionalidade. 
 
Analisando os variados documentos advindos da presente análise realizada em todos os 
Câmpus, percebe-se que em momento algum a Procuradoria Federal se manifestou 
formalmente, assim como a DIAE se manifestou verbal e evasivamente transferindo essa 
decisão para a autoridade máxima de cada Câmpus. 
 
Cientes de que a padronização do procedimento é essencial a evitar falhas no 
pagamento, com o enriquecimento ilícito de terceiros e o consequente prejuízo da 
administração, ou vice-versa, referida questão não pode continuar a mercê de opiniões 
informais. 
 
Recomendação: 001 
Enviar a presente questão à DIAE para manifestação formal, e em caso de dúvida desta 
Diretoria, encaminhar à Procuradoria Federal do Instituto, a fim de formalizar o 
procedimento adequado a ser adotado de forma padronizada por todo IFS. 
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CONSTATAÇÃO: 042 
Pagamento Indevido de Auxílio ou Concessão de Auxílios Acumulados sem Parecer. 
 
a) Evidências: 
Edital nº 001/2013 – Cadastramento e Recadastramento no PRAAE 2013.1; 
Retificação nº 01 do Edital nº 001/2013; 
Documentação dos beneficiários; 
Regulamentação nº 31 de 12/09/2011 do Conselho Superior do IFS; 
Decreto 7.234/2010; 
Consulta ao sistema Q-Acadêmico; 
Consulta ao SIAFI; 
Processo de Pagamento nº 23462.000***/2013-56. 
 
b) Fato: 
Analisando no SIAFI e no Processo de Pagamento nº 23462.000***/2013-56 os 
pagamentos realizados à estudante G. O. S., percebe-se que, apesar da mesma fazer jus 
apenas ao Auxílio Transporte, no mês de Novembro ela percebeu acumuladamente os 
valores referentes aos Auxílios Alimentação e Transporte, totalizando um montante de 
R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), conforme tabela a seguir: 
 

UNIDADE BENEFICIÁRIA BENEFÍCIO DEFERIDO BENEFÍCIO RECEBIDO MÊS 

Itabaiana G. O. S. Transporte Transporte Abril 

Itabaiana G. O. S. Transporte Transporte Maio 

Itabaiana G. O. S. Transporte Transporte Junho 

Itabaiana G. O. S. Transporte Transporte Julho 

Itabaiana G. O. S. Transporte Transporte Agosto 

Itabaiana G. O. S. Transporte Transporte Setembro 

Itabaiana G. O. S. Transporte Transporte Outubro 

Itabaiana G. O. S. Transporte Transporte e Alimentação Novembro 

Itabaiana G. O. S. Transporte Transporte Dezembro 

 
Referido pagamento indevido se confirma quando se analisa os demais pagamentos 
recebidos pela beneficiária, pois, tanto nos meses anteriores quanto posteriores a 
Estudante apenas recebeu o Auxílio Transporte, não se justificando a percepção 
acumulada apenas em novembro de 2013.  
 
Todavia, baseado no Princípio da Eventualidade, caso se justifique o pagamento 
acumulado, insta destacar a ausência de Parecer do (a) Assistente Social do Câmpus.  
 
Ocorre que a ausência de referido Parecer vai de encontro a previsão normativa contida 
no Item 8.5 do Edital nº 001/2013 e art. 19, da Resolução CS nº 31/2011, ambos a seguir 
descritos: 
 

8.5. Poderá ocorrer acúmulo de auxílios, por estudante, em casos 
excepcionais, conforme disponibilidade orçamentária e parecer do (a) 
assistente social do campus. (Edital nº 006/2013) 
 
________________________________________________________________ 
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Art. 19. O estudante quando contemplado com Auxílios Alimentação, 
Residência e Transporte poderá acumular quaisquer outros auxílios do PISOC, 
desde que haja disponibilidade orçamentária da Instituição e de acordo com o 
parecer do assistente social. (Resolução CS nº 31/2011) 

c) Causa: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles adequados para a verificação 
das exigências normativas. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Através do Memorando Eletrônico nº 107/2014 – DG – ITA e documentos em anexo, a 
Direção Geral de Itabaiana se manifestou formalmente nos seguintes termos: 

 
A estudante G. O. S. recebeu acúmulo de Auxílio Transporte (R$ 115,00) e Auxílio 
Alimentação (R$ 135,00) eventualmente no mês de novembro/2013 devido à 
informação da Gerência de Administração do Campus Itabaiana, via email datado de 
13/11/2013(em anexo), da realização de reforço de nota de empenho para a assistência 
estudantil do Campus devendo o valor ser acrescentado ao montante a ser 
disponibilizado aos assistidos no PRAAE. Assim, diante do surgimento de disponibilidade 
orçamentária no referido mês para repasse aos assistidos e devido a inexistência de 
excedentes no cadastro do PRAAE no Campus, no mês supracitado, na qualidade de 
Assistente Social do Campus, emitimos parecer (em anexo) favorável para o acúmulo de 
Auxílio Alimentação e Transporte considerando também o perfil socioeconômico 
estudantil, inclusive o da citada estudante, com base na análise socioeconômica 
realizada, e enviamos folha de pagamento para as providências na condição da função 
de Coordenadora de Assistência Estudantil que também exercíamos na época. 
Dessa forma, o acúmulo da referida estudante atendeu ao disposto no art. 19 da 
Resolução CS nº 31/2011, descrito abaixo: 
“Art. 19. O estudante quando contemplado com Auxílios Alimentação, Residência e 
Transporte poderá acumular quaisquer outros auxílios do PISOC, desde que haja 
disponibilidade orçamentária da Instituição e de acordo com o parecer do assistente 
social”. 
 
e) Análise da Manifestação: 
Apesar de a gestão explicar o ocorrido, e a AUDINT concordar que o reforço na nota de 
empenho viabilizaria o beneficiamento de mais bolsas aos estudantes, não foi suficiente 
para afastar o achado. 
 
Não obstante a Assistente Social juntar parecer favorável ao “repasse dos recursos 
disponíveis aos assistidos do PRAAE através de acúmulo...”, em momento algum foi 
comprovada a realização de Parecer acerca da possibilidade da estudante em comento 
poder receber o auxílio de forma acumulada. 
 
Desse modo, é o Parecer que irá justificar a idoneidade da seleção, afastando qualquer 
hipótese de preterição dos beneficiários, em função daqueles com o acúmulo, razão 
pela qual com a sua ausência deve ser rechaçada. 
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Ademais, apesar do Parecer ser genérico, aduzindo a possibilidade de acumulação de 
todos por estudantes, apenas a estudante G. O. S., dentre os auditados, foi 
contemplada, contudo, não existe justificativa para sua acumulação em detrimento do 
não beneficiamento dos demais estudantes, pois, referida justificativa deveria estar no 
Parecer. 
 
Finalmente, deve-se frisar que o art. 19 da Regulamentação CS nº 31/2011 determina a 
emissão de Parecer a cada estudante que acumule o auxílio, a fim de evitar a 
contemplação de uns em detrimento a outros. 
 
Recomendação: 001 
Emitir parecer social, para todos os casos em que haja cumulação não compulsória de 
auxílios, nos termos dos normativos internos. 
 
 
CONSTATAÇÃO: 043 
Cumulação de auxílios sem parecer do(a) Assistente Social do Câmpus. 
 
a) Evidências: 
Edital nº 001/2013 – Cadastramento e Recadastramento no PRAAE 2013.1; 
Retificação nº 01 do Edital nº 001/2013; 
Documentação dos beneficiários; 
Regulamentação nº 31 de 12/09/2011 do Conselho Superior do IFS; 
Decreto 7.234/2010; 
Consulta ao sistema Q-Acadêmico; 
Consulta ao SIAFI; 
Processos de Pagamento nº 23462.000***/2013-04, 23462.000***/2013-56 e 
23462.000***/2013-47. 
 
b) Fato: 
Analisando os quadros do sistema SIAFI, percebe-se que a estudante J. A. S. foi 
beneficiada por mais de um auxílio dentre os previstos no Item 1.5 do Edital nº 
006/2013, mais precisamente o Auxílio Transporte e Alimentação nos meses de 
Outubro, Novembro e Dezembro, todavia, não consta nos autos do seu 
cadastramento/deferimento o Parecer do(a) Assistente Social do Câmpus, conforme 
tabela subsequente: 
 
 

UNIDADE BENEFICIÁRIA BENEFÍCIO DEFERIDO BENEFÍCIO RECEBIDO MÊS 

Itabaiana J. A. S. Alimentação Alimentação Abril 

Itabaiana J. A. S. Alimentação Alimentação Maio 

Itabaiana J. A. S. Alimentação Alimentação Junho 

Itabaiana J. A. S. Alimentação Alimentação Julho 

Itabaiana J. A. S. Alimentação Alimentação Agosto 

Itabaiana J. A. S. Alimentação Alimentação Setembro 

Itabaiana J. A. S. Alimentação Alimentação e Transporte Outubro 

Itabaiana J. A. S. Alimentação Alimentação e Transporte Novembro 

Itabaiana J. A. S. Alimentação Alimentação e Transporte Dezembro 
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Ocorre que a ausência de referido Parecer vai de encontro a previsão normativa contida 
no Item 8.5 do Edital nº 001/2013 e art. 19, da Resolução CS nº 31/2011, ambos a seguir 
descritos: 
 

8.5. Poderá ocorrer acúmulo de auxílios, por estudante, em casos 
excepcionais, conforme disponibilidade orçamentária e parecer do (a) 
assistente social do campus. (Edital nº 006/2013) 
 
________________________________________________________________ 
 
Art. 19. O estudante quando contemplado com Auxílios Alimentação, 
Residência e Transporte poderá acumular quaisquer outros auxílios do PISOC, 
desde que haja disponibilidade orçamentária da Instituição e de acordo com o 
parecer do assistente social. (Resolução CS nº 31/2011) 

 
Percebe-se que não se trata de pagamento indevido semelhante ao detectado na 
Constatação 005, pois, naquele caso trata-se de percepção de dois benefícios apenas no 
mês de novembro de 2013 e sem fundamentação, ao contrário deste, em que o 
acúmulo verificado foi justificado à fl. 01 do Processo nº 23462.000***/2013-04. 
 
c) Causa: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles adequados para a verificação 
das exigências normativas. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Através do Memorando Eletrônico nº 107/2014 – DG – ITA e documentos em anexo, a 
Direção Geral de Itabaiana se manifestou formalmente nos seguintes termos: 
Ressaltamos que o Edital nº 006/2013 citado nessa Constatação não corresponde ao 
Campus Itabaiana. Entretanto, com relação a estudante J. A. S. ter acumulado ao Auxílio 
Alimentação o Auxílio Transporte, a partir do mês de outubro até dezembro/2013, 
esclarecemos que o fato se deu em decorrência de disponibilidade financeira que surgiu 
diante do desligamento do estudante J. P. C. J., matrícula 20121SMSIITA0171, do 
Programa de Assistência (Auxílio Transporte) que não estava mais frequentando o Curso 
de Manutenção e suporte em Informática, situação identificada durante 
acompanhamento da situação acadêmica, e diante da inexistência de estudante 
excedente no cadastro do PRAAE no Campus Itabaiana que pudesse ser convocado para 
recebimento do citado auxílio em substituição ao referido discente desligado. Assim, 
diante da disponibilidade financeira do Auxílio Transporte, inexistência de excedente no 
cadastro PRAAE/2013 para recebimento do referido auxílio e com base no estudo 
socioeconômico dos estudantes do cadastramento/recadastramento e no perfil 
socioeconômico estudantil para recebimento do Auxílio foi que emitimos parecer 
favorável na qualidade de Assistente Social em conformidade ao art. 19 da Resolução CS 
nº 31/2011, o qual segue anexo. 
 
e) Análise da Manifestação: 
Após analisar a manifestação da gestão, juntamente com os documentos em anexo, 
constata-se a inexistência do achado. 
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CONSTATAÇÃO: 044 
Incompatibilidade entre o Período Cursado e o Período Beneficiado. 
 
a) Evidências: 
Edital nº 001/2013 – Cadastramento e Recadastramento no PRAAE 2013.1; 
Retificação nº 01 do Edital nº 001/2013; 
Documentação dos beneficiários; 
Regulamentação nº 31 de 12/09/2011 do Conselho Superior do IFS; 
Decreto 7.234/2010; 
Consulta ao sistema Q-Acadêmico; 
Consulta ao SIAFI. 
 
b) Fato: 
Fazendo uma correlação entre as informações obtidas no SIAFI e no sistema Q-
Acadêmico, percebe-se que o estudante G. A. S. S. S. concluiu o curso em 19 de agosto 
de 2013, porém, somente recebeu o auxílio até o mês de Julho, ou seja, o beneficiário 
deixou de receber o mês de agosto, de acordo a tabela demonstrativa a seguir: 
 

UNIDADE BENEFICIÁRIO BENEFÍCIO DEFERIDO BENEFÍCIO RECEBIDO MÊS 

Itabaiana G. A. S. S. S.  Transporte Transporte Março 

Itabaiana G. A. S. S. S.  Transporte Transporte Abril 

Itabaiana G. A. S. S. S.  Transporte Transporte Maio 

Itabaiana G. A. S. S. S.  Transporte Transporte Junho 

Itabaiana G. A. S. S. S.  Transporte Transporte Julho 

Itabaiana G. A. S. S. S.  Transporte - Agosto 

 

c) Causa: 
Ausência de procedimentos operacionais definidos em nível sistêmico com relação aos 
controles internos administrativos. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Através do Memorando Eletrônico nº 107/2014 – DG – ITA e documentos em anexo, a 
Direção Geral de Itabaiana se manifestou formalmente nos seguintes termos: 
 
Observamos que a referida constatação trata em seu enunciado do estudante G. A. S. S. 
S., mas na tabela demonstrativa aparece como beneficiária J. A. S.. Considerando que a 
estudante J. A. S. não era concludente de curso, nos levando a entender que a 
constatação se trata mesmo do estudante G. A. S. S. S., esclarecemos quanto ao citado 
estudante que o setor de Assistência Estudantil do Campus procedeu ao 
encaminhamento de folha para pagamento de auxílio transporte até o mês de julho de 
2013 com base em listagem do Sistema Q-Acadêmico emitida ao final de julho/2013, 
após o término do período letivo 2013.1 indicado no calendário acadêmico do Campus 
Itabaiana, que apontava o citado discente assistido com situação de matrícula concluída. 
Seguem anexos para fins de comprovação, o calendário acadêmico 2013 indicando 
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16/07/2013 como término do período letivo e a listagem dos concludentes de curso 
emitida em 25/07/2013 onde consta o nome do citado estudante como concludente em 
julho, justificando seu desligamento no mês subsequente, ou seja, agosto. 
Conforme esclarecemos no início deste documento, respondemos a este pleito em 
decorrência de termos ocupado a função de Coordenadora de Assistência Estudantil do 
Campus no período das constatações, sendo que ressaltamos que muitos dos pontos 
elencados nas mesmas, a exemplo de providências para pagamentos dos assistidos, 
termo de compromisso, acompanhamento de situação acadêmica não são de 
responsabilidade do Serviço Social e sim do setor de Assistência Estudantil, sendo que 
atualmente não ocupamos mais a responsabilidade pelo setor, tendo em vista que não 
ocupamos mais a referida coordenação. 

 
e) Análise da Manifestação: 
Após analisar a manifestação da gestão, juntamente com os documentos em anexo, 
constata-se a inexistência do achado. 
 
3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Em face dos exames realizados, conforme definido no escopo deste trabalho, foi 
constatado dentre outros achados, principalmente a reiteração da ausência da 
documentação completa exigida pelas normas internas. 
 
A ausência de padronização, em especial no que diz respeito ao pagamento integral ou 
proporcional do benefício, gera a diversificação de procedimentos adotados nos 
diversos Câmpus, o que ocasiona diversas impropriedades e sério risco à legalidade e 
legitimidade das concessões. 
 
Ademais, observou-se a ausência de acompanhamento nos moldes determinados pelas 
Resoluções internas, o que pode trazer sérias consequências à execução do programa, 
inclusive com o pagamento indevido e prejuízo ao erário. 
 
Por outro lado, se reconhece a exacerbada carga de trabalho, especialmente nas 
Assistências Estudantis dos Câmpus que em muitas vezes não contam com os recursos 
humanos suficientes à execução dos trabalhos, o que de certa forma colaborou para as 
impropriedades apontadas. 
 
Destarte, conclui-se que as situações relatadas exigem da Gestão a adoção, tempestiva, 
de medidas preventivas e corretivas, para salvaguardar o interesse público, fortalecer os 
controles administrativos e reduzir os riscos de sanções aos gestores. 
 
Para a Auditoria Interna, as deficiências requerem a urgência de os setores competentes 
atentarem para a padronização dos procedimentos, mediante atuação coordenada pela 
Diretoria de Assistência Estudantil – DIAE. 
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Por fim, cabe ao gestor realizar um acompanhamento mais efetivo dos processos 
vindouros, por meio das ações de monitoramento às recomendações expedidas pela 
AUDINT, através do Plano de Providência Permanente. 
 
Aracaju/SE, 26 de agosto de 2014. 
  
 
FERNANDO AUGUSTO DE JESUS BATISTA         GIULLIANO SANTANA SILVA DO AMARAL  
                          Auditor Interno                                                                                                 Auditor Interno 
 
 
MARIA ALVINA DE ARAÚJO GOMES                                     WILLIAM DE JESUS SANTOS 
                   Chefe de Auditoria Interna                                                                                     Auditor Interno 
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