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1 – APRESENTAÇÃO 
 
Trata-se de auditoria de operacional que objetivou avaliar os controles internos 
administrativos em nível operacional aplicados ao processo de concessão de auxílios 
financeiros a estudantes, ação executada no contexto do Programa de Assistência e 
Acompanhamento ao Educando (PRAAE) desenvolvido pela Diretoria de Assistência 
Estudantil – DIAE/IFS. 
 
Ressalta-se que a responsabilidade por conceber, implantar, manter e monitorar 
controles internos para assegurar a consecução de objetivos traçados, é da gestão, em 
seus diversos níveis, e tais ações são úteis e necessárias a todo e quaisquer processos 
internos em função dos riscos a eles associados, assim, aplicáveis também ao processo 
operacional de concessão de auxílio financeiro. 
 
Cumpre-nos ainda registrar que a Auditoria Interna utilizou como subsídio à sua 
avaliação, entre outros suportes, a autoavaliação dos envolvidos na execução do 
processo, visto que o objetivo primordial da ação é evidenciar eventuais 
aperfeiçoamentos implementados e sugerir ou recomendar adequações, em sendo o 
caso, que contribuam para a minimização de riscos e para a melhoria contínua do 
processo. 
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2 – INTRODUÇÃO: 
 
2.1 – Deliberação  
 
O Plano Anual de Auditoria Interna/PAINT/2013 deliberou a realização de ação de 
auditoria no âmbito da DIAE, de forma consolidada, abrangendo a análise da legalidade 
e legitimidade dos pagamentos efetuados a título de concessão de auxílios financeiros, 
bem como a identificação dos pontos fortes e fracos dos controles administrativos 
referentes às concessões. Contudo, dada as peculiaridades e abrangência de ambos os 
focos, optou-se por desmembrá-los em ações específicas, ficando a análise da legalidade 
e legitimidade dos pagamentos efetuados, adstrita a processos de 2013, cujo trabalho 
originou o Relatório de Auditoria nº 01/2014.  
 
Por sua vez, a avaliação dos controles internos administrativos, considerou eventuais 
iniciativas, ações ou práticas administrativas adotadas no exercício em curso, em função 
de possíveis ocorrências de gargalhos e/ou impropriedades. Estendeu-se também a 
ações adotadas no exercício em curso, com impacto na assistência estudantil nos 
diversos níveis da gestão.  
 
2.2 – Visão geral do objeto 
 

A DIAE, diretoria sistêmica inicialmente constituída sob a forma de Pró-Reitoria (passou 
a ser Diretoria por meio da Portaria nº 1861/2010) é órgão executivo diretamente 
subordinado a Reitoria, responsável por planejar, coordenar, fomentar, acompanhar e 
avaliar as atividades e políticas relacionadas às demandas psicossociais e pedagógicas 
dos estudantes, articuladas à pesquisa, à extensão e ao ensino. Nesse sentido, responde 
pela assistência e acompanhamento ao educando do IFS.  
 

Os Auxílios Financeiros a estudantes, objeto desta avaliação, constituem, juntamente 
com bolsas e serviços de assistência estudantil, linhas de ações do Programa de 
Assistência e Acompanhamento ao Educando do Instituto Federal de Sergipe – 
PRAAE/IFS, instituído por meio da Portaria nº 1.488/2012, em substituição à 
denominação Programa de Inclusão Social - PISOC/IFS, instituído pela Portaria nº 
276/2010. 
 
De acordo com o atual regulamento do programa, aprovado pela Resolução nº 
04/2014/CS, o IFS tem regulamentado 11 (onze) auxílios, a saber: Auxílio Alimentação, 
Auxílio aos Estudantes de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA, Auxílio Estudantes 
Pais e Mães, Auxílio Fardamento, Auxílio Material Didático, Auxílio para Participação em 
Eventos, Auxílio Permanência (substituto do Auxílio Bolsa Inclusão Social Junior, em 
2013), Auxílio Residência, Auxílio Saúde, Auxílio Transporte e Auxílios Fotocópia e 
Impressão e o Auxílio Alojamento Estudantil, este último para o Câmpus São Cristóvão.  
Todos estes, a exceção do Auxílio Participação em Eventos, são exclusivos para as 
situações de vulnerabilidade econômica, que se configura, dentre outros requisitos, pela 
renda per-capita de até R$ 1.071,00.  
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2.3 – Escopo do trabalho 
 
A ação de auditoria teve como escopo avaliar os controles internos em nível operacional 
aplicados pela gestão ao processo de concessão de auxílio financeiro a estudantes. 
Contudo, controles em nível operacional decorrem, a priori, de prévia e adequada 
definição de controles em nível estratégico e tático, que em seu conjunto, compõem o 
sistema de controle interno da área examinada.  
 
Assim, o trabalho iniciou-se com uma análise preliminar de critérios do componente 
“Ambiente de Controle” gerido pela DIAE/IFS, dada a sua natureza sistêmica/ 
estratégica, considerando nesse horizonte sua estrutura organizacional, que se constitui 
de instâncias subordinadas atuando de forma centralizada e tática, e instâncias 
vinculadas que atuam nos câmpus, essencialmente em nível operacional.  
 
A partir da avaliação prévia das diretrizes emanadas do ambiente, e considerando que 
procedimentos operacionais são passíveis de execução em todas as instâncias, a 
avaliação dos controles em nível operacional focou em critérios inerentes a dois outros 
componentes, a saber, atividades de controle e informação e comunicação (fluidez, 
tempestividade etc), que abrangem objetivos operacionais e de conformidade relativos 
ao processo avaliado.  
 

2.4 – Metodologia utilizada e limitações inerentes a componentes e elementos da 
auditoria  
 
Os órgãos de controle interno (Controladoria Geral da União – CGU) e externo (Tribunal 
de Contas da União) em suas auditorias têm adotado, para avaliação dos controles 
internos administrativos dos órgãos a eles jurisdicionados o modelo estrutural Coso I. 
Trata-se de uma metodologia que tem por base critérios práticos para a implementação, 
validação e avaliação de controles internos, sob a ótica de estes devem fornecer 
proteção contra riscos.  
 
Sobre esse enfoque o TCU, vem solicitando informações ao IFS, anualmente, quando da 
elaboração do Relatório de Gestão. Também com base na metodologia o Tribunal 
levantou dados do IFS em 2014 acerca da gestão de risco e controle interno, por meio 
do documento “Levantamento de Capacidade de Governança Pública”, razão por que 
norteou esse trabalho. 
 
A metodologia considera cinco componentes indispensáveis a um sistema de controle 
eficaz. São Eles: Ambiente de Controle, Avaliação de Riscos, Atividades de Controles (ou 
Procedimentos de Controle), Informação/Comunicação e Monitoramento. Os 
componentes desdobram-se em elementos, e estes em critérios específicos. 
 
Em função desses sinalizadores, a Audint iniciou esta ação, a primeira do setor com foco 
específico em controles internos administrativos, com o objetivo precípuo de contribuir 
para a minimização de riscos e para a melhoria contínua dos controles na DIAE. Por se 
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tratar de um trabalho incipiente do setor, a metodologia foi adotada parcialmente, em 
termos de componentes, elementos e questões, e se restringiu a processo específico –
concessão de auxílio financeiro – no contexto da atuação sistêmica da DIAE.  
 
Elencam-se a seguir, de forma sucinta, os conceitos contidos nos três componentes da 
metodologia e a que se limitaram a avaliação da Audint, de forma a permitir uma visão 
geral dos elementos avaliados.  
 
O “Ambiente de Controle” é a base, o alicerce para todos os outros componentes do 
sistema de controle interno, provendo disciplina e estrutura. Reflete a cultura de riscos 
e a forma como eles são encarados e gerenciados, influenciando a consciência de 
controle das pessoas, a condução de suas atividades e a execução de suas 
responsabilidades. É reforçado pela postura adotada pela gestão para formalizar e 
comunicar políticas e procedimentos de modo claro, resultando em valores 
compartilhados e trabalhos em equipe na busca de atingir os objetivos traçados. Os 
principais elementos que compõem o ambiente interno são: integridade e valores 
éticos; filosofia da direção e estilo gerencial; estrutura organizacional e de governança; 
políticas e práticas de recursos humanos.  
 
Neste componente, o trabalho da Audint se reservou ao elemento estrutura 
organizacional, visto que este fornece a base para o planejamento, execução, controle e 
monitoramento das atividades, além de envolver a determinação das principais áreas de 
autoridade e responsabilidade e as suas linhas de subordinação, juntamente com 
procedimentos efetivos para monitorar resultados (prestações de contas).  
 
Essa estrutura é geralmente formalizada por meio de um organograma e 
complementada por um manual da organização ou instrumentos normativos que 
estabelecem competências, atribuições e responsabilidades das unidades e dos cargos 
que as compõem. Além disso, deve ser estabelecida de maneira a favorecer o 
cumprimento da missão e o alcance dos objetivos da gestão. 
 
O componente “Atividades de Controle” consiste em políticas e procedimentos 
adotados e de fato executados, para atuar sobre os riscos, de maneira a contribuir para 
que os objetivos da organização sejam alcançados dentro dos padrões estabelecidos, 
devendo estar distribuídas em toda a organização, níveis e funções. Neste, foram 
considerados os elementos controles preventivos e detectivos bem como os 
estabelecidos nas formas manuais e computadorizados. 
 
Por fim, “Informações e Comunicação” compõem o meio pelo qual se identifica que 
todos devem ter clareza de seu papel e do modo como suas atividades influenciam e se 
relacionam com o trabalho dos demais na consecução dos objetivos fixados. A 
informação é suporte ao processo decisório, e a comunicação, por sua vez, o processo 
contínuo e interativo de proporcionar, compartilhar e obter as informações necessárias. 
Dito de outra forma, a comunicação é o meio pelo qual as informações são transmitidas, 
fluindo em todas as direções, de forma útil, apropriada, tempestiva. Seu elemento 
básico: sistemas de informações e comunicações adotados. 
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2.5 – Critérios e Técnicas de Auditoria adotados  
 
Os controles foram tomados em seu conjunto: atividades, planos, métodos e 
procedimentos interligados, segmentando a análise, a partir de componentes e 
elementos, definidos por critérios baseados em bom senso e boas práticas 
administrativas e utilizando técnicas específicas para a coleta, tratamento e análise dos 
dados necessários à avaliação prevista no objetivo e escopo da auditoria. No quadro 
abaixo, síntese dos critérios considerados: 
 

COMPONENTES ELEMENTOS CRITÉRIOS 

AMBIENTE DE 
CONTROLE 

Estrutura Organizacional e 
Governança 

- Identificar se a estrutura está formalizada por meio de um organograma 
e complementada por um manual da organização ou instrumentos 
normativos (resoluções, portarias, instruções etc) que definam claramente 
competências, atribuições e responsabilidades das unidades e dos cargos 
que as compõem; 
- Identificar a adoção pela gestão de mecanismos que garantam ou 
incentivem a participação dos diversos agentes e níveis da estrutura da 
DIAE na elaboração de procedimentos e instruções operacionais; e  
Verificar se controles internos adotados contribuem para a consecução dos 
resultados 

ATIVIDADES DE 
CONTROLE 

 

Controles Preventivos e 
Detectivos 

- Procedimentos que colocam em prática a política de assistência 
estudantil, no que tange ao PRAAE. 
- A existência de avaliações periódicas para assegurar que atos de gestão 
relativos ao programa avaliado cumprem com regulamentos, metas, 
procedimentos ou outros requisitos 
- A existência de segregação de funções etc.  

Manuais e 
Computadorizados 

- Se as atividades combinam controles informatizados e manuais, e 
asseguram que as informações sejam colhidas corretamente e permitam 
aos responsáveis tomar decisões, autorizando ou aprovando 
procedimentos correlacionados. 

INFORMAÇÃO & 
COMUNICAÇÃO 

 

 

Sistemas de Informações 
e Comunicações Adotados 

- Verificar se informações consideradas relevantes são identificadas e 
documentadas e possuem qualidade suficiente para permitir a tomada de 
decisões apropriadas; 
- Se informações para as unidades internas e pessoas são apropriadas, 
tempestivas, atuais, precisas e acessíveis; se a comunicação delas perpassa 
todos os níveis hierárquicos, em todas as direções, por todos os seus 
componentes e por toda a sua estrutura; Se a sua divulgação contribui 
para a execução das responsabilidades de forma eficaz;  
- Se há estrutura organizacional que garanta o processamento de dados e a 
elaboração de informações gerenciais de forma confiável e tempestiva; Se 
a gestão interage com outras instâncias/setores sobre assuntos que 
afetam o funcionamento dos seus controles internos; 
- Se há sistemas de informática seguros e confiáveis; Se arquivos (banco de 
dados) são periodicamente revisados, atualizados e validados; 
- Se a gestão adota medidas quando recebe críticas ou elogios. 

Fonte: Curso Avaliação de Controles Internos- Instituto Serzedello Corrêa/TCU/2012. 

 
Quanto às técnicas, foram assim consideradas:  
 
Para avaliação dos critérios do Componente Ambiente de Controle adotou-se a análise 
documental e a coleta de dados e informações por meio do site institucional, e-mail e 
outros. 
 

Para avaliação dos critérios dos componentes Atividades de Controle e Informação e 
Comunicação foi desenvolvido questionário de avaliação de controle interno (QACI) e 
estruturada entrevista, os quais foram aplicados junto a gestores e outros servidores das 
áreas envolvidas, cujas respostas, dadas oralmente e na forma documental, constituem 
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a autoavaliação dos respondentes.  Além desses suportes, a observação direta, a análise 
física de documentos e consultas ao site institucional subsidiaram os trabalhos. 
Ademais, alguns dados e informações obtidos foram correlacionados com o resultado da 
ação de auditoria sobre processos de pagamentos de auxílios financeiros no exercício 
2013, que deu origem ao relatório de auditoria 01/2014. 
 
A coleta de dados por meio do QACI foi obtida junto a servidores lotados nas 
coordenadorias de assistência estudantil dos câmpus nos seguintes quantitativos: 
Aracaju (1), Estância (1), Itabaiana (1), Lagarto (3), São Cristóvão (1) e Nossa Senhora da 
Glória (1), totalizando oito participantes. Da DIAE e seus setores subordinados 
participaram três servidores, totalizando 11 questionários.  
 
Ressalta-se que o número de servidores que responderam a coleta nas coordenadorias 
nos câmpus e na DIAE não representa o total de seus servidores. A participação de 
outros servidores no levantamento foi impossibilitada por razões diversas, entre as 
quais se destacam: servidores em licença, excesso de demandas em função de editais do 
PRAAE em curso no ínterim dos trabalhos etc.  
 
Por fim, registra-se que os procedimentos e papéis de trabalho foram padronizados para 
aplicação junto a setores/unidades, com o intuito de identificar situações semelhantes e 
facilitar a consolidação dos resultados em relatório específico. 
 
2.6. Benefícios estimados da Auditoria 
 
Os benefícios potenciais diretos resultantes da realização deste trabalho relacionam-se 
à viabilidade de ampliar a percepção da auditoria interna em relação a processos 
inerentes à atividade fim, expandindo sua atuação no assessoramento à alta gestão, no 
que diz respeito ao aperfeiçoamento da gestão de riscos e ao fortalecimento dos 
controles internos, identificando, sugerindo e/ou recomendando adequações ou 
medidas corretivas, previamente a eventuais atuações dos órgãos de controle externos. 
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3 – DEFICIÊNCIAS CONSTATADAS 
 

3.1 – AMBIENTE DE CONTROLE – Elemento Estrutura Organizacional e Governança 
 
3.1.1 – Inexistência de documento formal que defina competências, atribuições e 
responsabilidades das instâncias que compõem a estrutura organizacional da DIAE 
 
Situação encontrada: 
A estrutura organizacional da Diretoria de Assistência Estudantil – DIAE, órgão sistêmico 
subordinado à Reitoria, encontra-se definida por meio da Portaria nº 2.821, de 
10/10/2014. Tem estabelecido sob sua subordinação, o Departamento de Assistência 
Estudantil (DAE), que por sua vez, possui duas Coordenadorias: Coordenadoria 
Psicossocial e Pedagógica (COPP) e Coordenadoria de Programa de Assistência. A 
Diretoria possui a ela vinculada Coordenadorias de Assistência Estudantil nos câmpus, as 
quais são subordinadas hierarquicamente às Gerências de Apoio e Inclusão das 
Unidades, conforme se verificam nas Portarias nº 1.429/2014, 1.431/2014, 1.433/2014, 
1.439/2014, 1.901/2014, 1902/2014. 
 
A Diretoria possui suas competências definidas nos art. 28 do Regimento Geral do IFS, 
dentre as quais, relativamente à assistência estudantil, destacam-se: 

I - elaborar projetos e relatórios necessários ao bom funcionamento 
dos programas de apoio a assistência estudantil do IFS; 

(...) 
III - propor e acompanhar a implantação de programas de assistência 

ao educando, bem como supervisionar a execução da política de assistência 
aos estudantes desenvolvidas nos Campi; 

IV - propor projetos, programas, regulamentações e ações 
institucionais voltados ao apoio e ao desenvolvimento dos estudantes, 
observadas as limitações institucionais e o interesse educacional dos Campi 
do IFS; 

(...) 
VI - supervisionar a realização e manter registros da caracterização 

socioeconômica, cultural e educacional dos estudantes; 
VII - articular ações com as Pró-Reitorias e/ou com os campi relativas 

ao desenvolvimento de campanhas educacionais, psicossociais e pedagógicas 
em prol da cidadania e da inclusão social dos estudantes; 
 

Por meio da coleta de dados e informações no site institucional, especialmente as 
Resoluções do Conselho Superior, no período 2013/2014, e ao link da DIAE, não se 
identificou a existência de instrumento normativo que defina competências, atribuições 
e/ou responsabilidades das instâncias que integram a sua estrutura organizacional. 
 
Riscos e Efeitos 
A ausência de norma interna que direcione a atuação das diversas instâncias da 
assistência estudantil, pode contribuir para fomentar os riscos dos processos 
conduzidos, favorecendo à inadequação dos controles internos. 
 
Causa 
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Ausência de prioridade na definição formal de responsabilidades e competências como 
instrumento de suporte à gestão de riscos e útil ao fortalecimento dos controles 
internos. 
 
Comentários do Gestor: Em visita à diretoria sistêmica, em julho/2014, averiguou-se 
informalmente sobre a existência de norma interna que definisse sobre competências e 
atribuições das instâncias da DIAE, em cuja oportunidade foi disponibilizado arquivo 
digital de minuta de documento elaborado no citado mês, intitulado “Atribuições de 
Servidores e Estagiários lotados na DIAE e Organograma do Setor”, ainda não apreciado 
pelo colegiado competente, à época.  

 
Análise da AUDINT 
Ao avaliar a minuta do documento a Audint identificou que a Diretoria passa por um 
processo de reestruturação, mormente pela agregação da Central de Estágio do IFS 
(CENEIFS), que se tornou Coordenadoria Geral de Estágios, subordinada ao DAE 
juntamente com as demais sistêmicas, a saber: Coordenadoria Geral de Assistência 
Básica (atual Coordenadoria de Programa de Assistência) e a Coordenadoria Geral de 
Suporte Psicossocial e Pedagógico (atual Coordenadoria Psicossocial e Pedagógica, 
sendo sistêmicas a de Assistência Básica e a de Suporte.  
 
O documento, que define as competências e atribuições das instâncias que integram a 
DIAE, entre outros aspectos, sugere o alinhamento das atribuições do departamento 
com suas coordenadorias sistêmicas, e destas, com as coordenadorias e seções 
localizadas nas unidades gestoras.  Contudo, ao especificar atribuições, as indica como 
possíveis para o cargo/servidor respectivo, assim tratando tanto em nível de direção, 
chefia de departamento ou coordenação.  Ou seja, sem defini-las taxativamente. 
 
Ainda a título de exemplo, ao especificar as competências de servidores e estagiários da 
equipe multidisciplinar da DIAE (item 2.2 atribuições de servidores e estagiários da 
equipe multidisciplinar na DIAE) não trata de forma objetiva as atribuições de 
pedagogos, psicólogos e assistentes sociais. As de pedagogo, por exemplo, são 
apresentadas como possibilidades de atuação. 
 
A minuta também não expressa claramente a equipe técnica da DIAE, nem trata da 
composição da equipe técnica que compõe as CAE’s do campus. Igualmente, ao tratar 
de fluxos de processos entre instâncias sistêmicas e as unidades operacionais nas 
unidades (item 3.1 - Fluxo de Processos das CAE’s dos campi em relação às 
Coordenadorias CGAB e CGSPP) não os evidencia de forma clara e objetiva, mas de 
forma provável relativamente às suas atribuições. Assim, igualmente não taxativas. 
 
Assim verificou-se que a gestão não dispunha de instrumento normativo formal que 
direcionasse a atuação sistêmica do setor, e a minuta disponibilizada com especificações 
nesse sentido, não dispunha de definições claras e objetivas, com isso, inadequadas ao 
necessário direcionamento a áreas e setores envolvidos. 
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Contudo, anteriormente à conclusão dessa ação, solicitou-se a gestão o documento 
efetivamente aprovado, em cuja ocasião (meados de dezembro) foi disponibilizado 
arquivo de minuta de proposta final do Regimento Interno da DIAE, cujo instrumento se 
revela originário do documento anteriormente analisado, e, embora não avaliado 
integralmente, evidencia claramente ajustes realizados a observações acima referidas. 
 
Entretanto, até a conclusão deste relatório não se evidenciou a existência efetiva de 
documento que defina clara e objetivamente competências, atribuições e 
responsabilidades das unidades e dos cargos que integram a DIAE. Em consequência, 
deficiente o ambiente de controle, nesse aspecto, posto que a ausência do documento 
norteador aos agentes e setores da assistência estudantil estimula a inadequação dos 
controles internos e sujeita a gestão a possíveis riscos à consecução dos resultados 
planejados. 
 
Recomendação 001: 
Submeter à apreciação e aprovação a minuta do regimento interno da DIAE, o qual 
define expressa e claramente competências, atribuições e responsabilidades das 
instâncias que compõem a estrutura organizacional da DIAE. 

  
3.1.2 Deficiências de mecanismos que garantam ou incentivem a participação na 
elaboração normas e procedimentos internos 
 
Situação encontrada: 
Relativamente à minuta intitulada “Atribuições de Servidores e Estagiários lotados na 
DIAE e Organograma do Setor”, quando da avaliação pela Auditoria Interna, verificou-se,  
no item 2.1, que ao se definir as atribuições da DIAE e de seus setores, quanto às 
Coordenadorias de Assistência Estudantil localizadas nos câmpus, o documento traz as 
atribuições em anexo, sem evidenciá-las como parte integrante do documento, apesar 
de as suas atividades estarem interligadas com o conjunto das desenvolvidas pelas 
coordenadorias sistêmicas da DIAE, e tais setores também integrarem a estrutura 
organizacional da Diretoria (vinculados).  
Alinha-se a essa desconexão a evidência da não participação de servidores das 
Coordenadorias de Assistência Estudantil dos câmpus, como integrantes da equipe de 
elaboração da proposta, conforme indicados na folha 2 da minuta de atribuições, onde 
constam relacionada a equipe de colaboradores.  
 
Riscos e Efeitos: 
Definir atribuições e responsabilidades sem considerar a expertise dos agentes 
operacionais da assistência estudantil pode contribuir para a não percepção da 
interdependência entre suas atividades, comprometendo a fluidez do(s) processo(s).  
 
Causas: 
Ausência de percepção de que a adoção de sistemática de trabalho que estimule a 
construção coletiva de instrumentos normativos, como ferramenta útil à gestão de 
riscos compartilhados e ao fortalecimento dos controles internos administrativos. 
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Comentários do Gestor: Não obstante tratar-se de sinalizações informais e esporádicas, 
agentes do nível estratégico e do nível operacional da DIAE verbalizaram pontos de vista 
opostos nesse sentido, quando das visitas in loco.  Alegou-se, por um lado, desinteresse 
ao ideal coletivo, seja por intempestividade ou ausência de atendimento às demandas. 
Por outro, sinalizou-se que contribuições por vezes são intempestivas porque decorrem 
de solicitações sem prazo mínimo para atendimento. Também se ressaltou que, não 
raro, as contribuições não são solicitadas, tomando-se decisões à margem de uma 
construção coletiva. 
 
Análise da Audint:  
Tomando por base a minuta analisada, vê-se que as atribuições e competências ali 
definidas traduzem o planejamento, a supervisão, a execução, o controle e a avaliação 
de atividades e processos no contexto da assistência estudantil e por isso, impactam na 
atuação dos diversos níveis da estrutura da DIAE. Assim, torna-se indispensável a 
participação de todos os agentes da DIAE na elaboração de documentos dessa natureza, 
logo, necessária a colaboração dos servidores das CAE’s, especialmente para estimular a 
padronização em sua atuação.  
 
Por outro lado, vez que a minuta estabelece competências, atribuições e 
responsabilidades de unidades administrativas e/ou de funções e cargos, e que para 
bem cumprir procedimentos operacionais e exigências normatizadas, aqueles que os 
desempenham carecem conhecer de forma correta, clara e objetiva suas 
responsabilidades e devem prestar contas de como as desincumbem. Assim, convém 
promover, a priori, a construção coletiva dos instrumentos norteadores da atuação dos 
setores e agentes envolvidos. 
 
 
Recomendação 001: 
Implementar formalmente mecanismos de controle que garantam ou incentivem a 
participação coletiva dos diversos agentes e níveis da estrutura da DIAE na elaboração 
de normas e procedimentos internos, necessários à padronização da sua atuação e ao 
fomento do ambiente de controle sistêmico da assistência estudantil. 
 
 
3.1.3 Insuficiências na estrutura física, de recursos humanos, materiais e tecnológicos 
em Coordenadorias vinculadas à DIAE.  
 
Situação encontrada: 
Em visitas in loco aos câmpus Aracaju, Estância, Itabaiana, Lagarto, Nossa Senhora da 
Glória e São Cristóvão, no período compreendido entre 23/07/2014 a 12/08/2014, 
foram verificadas inadequações, por meio de observação direta, relativas à estrutura 
física, de pessoal e de materiais, nas Coordenadorias de Assistência Estudantil 
vinculadas à DIAE.  
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Em síntese, observou-se que as Coordenadorias, quanto ao espaço físico, à exceção do 
campus Aracaju, compartilhavam, no período avaliado, o mesmo ambiente físico com 
outros setores, não havendo, por exemplo, nos câmpus de Nossa Senhora da Glória, 
Itabaiana e São Cristóvão, espaço adequado para atendimento reservado aos discentes. 

Além disso, também se observou que não dispunham de pessoal suficiente à garantia de 
atendimento adequado em todos os termos e áreas de abrangência da assistência 
estudantil e careciam de adequada estrutura de materiais e equipamentos tecnológicos 
– seja por inexistência ou insuficiência destes –, à prestação do atendimento necessário, 
conforme se indica no quadro abaixo: 

 

CÂMPUS 
ESTRUTURA 

                   ESPAÇO FÍSICO PESSOAL MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS 

Aracaju Possui espaço físico privativo; 
Dispõe de local reservado para atendimento 
do discente. 

Insuficiente aos três turnos. Necessita de impressoras e 
de mais computadores. 

Estância Compartilhado com a Gerência de Ensino, com 
o NAPNE e PRONATEC (A equipe da CAE tem 
integrantes da equipe técnica da CAE também 
atuam no programa “Mulheres Mil” e no 
PRONATEC); 
Possui local reservado para atendimento do 
discente, porém sem isolamento acústico o 
que compromete o atendimento.  

Insuficiente ao funcionamento 
adequado. 

Carece de material áudio-
visual e microfones. 

Itabaiana Compartilhado com outros setores, sendo que 
não dispõe de local reservado para 
atendimento do discente (entrevistas, 
orientações etc). 

Insuficiente. Inadequada. 

Lagarto Compartilhado com a Gerência de Apoio e 
Inclusão Social; Possui local reservado para 
atendimento do discente, contudo não 
considerado plenamente adequado pela 
equipe técnica. 

Insuficiente ao funcionamento 
adequado, especialmente em três 

turnos. 

Necessita entre outros, de 
impressoras, notebooks, de 
mobiliário para a sala de 
atendimento aos discentes 
etc. 

Nossa 
Senhora da 

Glória 

Em 2013 possuía espaço compartilhado. 
Em 2014, até 24/07, não possuiu estrutura 
física definida nem servidor assumindo 
formalmente a Coordenadoria Em 2013, 
apenas uma assistente social respondia pelo 
setor. 

Em 2014, quando da visita à unidade 
(24/07), a assistência estudantil foi 
assumida cumulativamente pela 
Gerência de Ensino, portanto, inviável 
à garantia de atendimento adequado 
na abrangência da assistência 
estudantil. 

 

 

Estrutura inexistente. 

São 
Cristóvão 

Não possui instalações próprias: demandas de 
atendimento ocorrem nas instalações do NAE 
ou na sala dos professores, segundo o 
Coordenador; Não dispõe de local reservado 
para atendimento do discente. 

Insuficiente à garantia de 
atendimento adequado à 
abrangência da assistência estudantil, 
vez que possui um único servidor (o 
coordenador). 

Estrutura inexistente. 

Ressalta-se que as necessidades e carências sobre materiais e equipamentos dos 
câmpus Aracaju, Estância e Lagarto, foram sinalizadas pelos respectivos coordenadores. 
 
Riscos e Efeitos:  
Inadequação do espaço físico e de quantitativo de pessoal e equipamentos pode 
impactar a regular promoção das atividades e o cumprimento adequado das atribuições 
do setor.  
 
Causas:  
Ausência de dimensionamento das reais necessidades de recursos humanos, de 
estrutura física e recursos tecnológicos ao adequado desempenho do setor.  
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Comentários do Gestor: Em entrevista, os responsáveis efetivos ou em substituição no 
setor, de modo geral, consideraram que, no que tange a pessoal, para a garantia de 
atendimento adequado em todos os termos e áreas de abrangência faz-se necessário 
um quantitativo mínimo de assistentes sociais, e a definição de equipe técnica composta 
também por pedadago e psicólogo, além de equipe de apoio, e, por conseqüência, 
adequada estrutura de materiais e equipamentos.  
 
Análise da Audint:  
As sinalizações obtidas por meio das entrevistas ratificam a situação encontrada, vez 
que os aspectos observados diretamente confirmam idênticas necessidades, razão por 
que se faz necessário dotar as coordenadorias vinculadas de estrutura física, de pessoal 
e de equipamentos suficientes à abrangência de suas demandas. 
 
Recomendação: 
Envidar esforços, junto a Reitoria e aos Diretores de Câmpus, para dotar suas 
coordenadorias de adequada estrutura física, de pessoal e equipamentos, de forma que 
viabilize o efetivo atendimento de todas as demandas sob sua responsabilidade. 
 
 
3.2 – ATIVIDADES DE CONTROLE: Elemento Controles Preventivos e Detectivos e 
Elemento Controles Manuais e Computadorizados 

 
3.2.1 – Inexistência de Política de Assistência Estudantil devidamente formalizada. 
 

Situação encontrada: 
Entre as atribuições da DIAE divulgadas em  http://www.diae-
ifs.blogspot.com.br/p/diretoria-de-assistencia-estudantil.html, evidencia-se promover a 
Política de Assistência Estudantil do IFS.  O Regimento Geral do IFS, por sua vez, trata em 
seu art. 28, inciso III, como competência do Diretor de Assistência Estudantil “propor e 
acompanhar a implantação de programas de assistência ao educando, bem como 
supervisionar a execução da política de assistência aos estudantes desenvolvidas nos 
Campi”. 
 
Por outro lado, de acordo com o art. 106 do Regimento Geral (RG) do IFS, a assistência 
estudantil concebida como direito social e dever político, será oferecida através das 
seguintes políticas: 
 

§ 1º A assistência estudantil concebida como direito social e dever político, 
será oferecida mediante o estabelecimento no orçamento de recursos 
específicos para sua materialização, através das seguintes políticas: 
I - de apoio a permanência na Instituição; 
II - de natureza pedagógica para minimizar o processo de evasão e reprovação 
escolar; 
III - de concessão de Bolsas, atendendo a política de Ensino, Pesquisa e 
Extensão; 
IV - de educação inclusiva; e 

http://www.diae-ifs.blogspot.com.br/p/diretoria-de-assistencia-estudantil.html
http://www.diae-ifs.blogspot.com.br/p/diretoria-de-assistencia-estudantil.html
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V - de atualização para o mundo do trabalho. 
 

 

A política, de acordo com o previsto no parágrafo transcrito, abrange outros aspectos 
que vão além da concessão de auxílios e bolsas do PRAAE – em se tratando de bolsas, 
não se limita às atreladas ao ensino, a exemplo da bolsa atleta gerida pela Pró-Reitoria 
de Pesquisa e Extensão (PROPEX) – aplicando-se também a outras dimensões 
contempladas na missão institucional, estando, pois, correlacionada à atuação de outras 
Pró-Reitorias, dentre as quais a de Administração, no que concerne ao orçamento. 
 
Além das sinalizações acima, a DIAE, ao elaborar a norma interna “Atribuições de 
servidores e estagiários lotados na DIAE e organograma do setor”, indica como possível 
atribuição da Diretoria “Promover a elaboração da Política de Assistência Estudantil 
para o IFS, fundamentando-se nas legislações nacionais vigentes”.  
 
Decorre dessa atribuição, por exemplo, a normatização, pela DIAE, de linhas de ações do 
PRAAE (auxílios e bolsas), já a partir de 2011(antigo PISOC), com diversas adequações 
em 2014, inclusive com a criação de novas ações, bem como a promoção de ações em 
nível de projetos.  
 
Os projetos, contudo, não se evidenciam devidamente formalizados. Por outro lado, 
como se depreende dos incisos II, IV e V, § 1º do art. 106 do Regimento Geral, a política 
de assistência estudantil não se limita ao componente PRAAE (linhas de ações e 
projetos), envolve diversas alternativas e, por conseqüência, projetos, programas e 
ações de áreas correlatas a macro-objetivos da assistência.   
 
Vale salientar que a efetiva elaboração da política de assistência estudantil carece da 
participação dos diversos atores envolvidos no contexto. Além disso, a sua adoção 
apóia-se, na definição prévia de alguns direcionamentos, por exemplo: alternativas, 
competências das diversas áreas e agentes, recursos e estratégias de implementação, 
cronogramas e parâmetros de avaliação, identificação das fontes de recursos, 
orçamento etc. 
 
Riscos e Efeitos:  
Conceber a Assistência estudantil sem articular os agentes e processos, por meio de 
política formalizada, pode favorecer o não atingimento de objetivos essenciais, como a 
efetiva permanência e êxito, e trazer prejuízos à imagem da instituição. 

 

Causas:  
Conceber a assistência estudantil possível de execução adequada, sem a Política de 
Assistência Estudantil devidamente formalizada. 
 
 
Comentários do Gestor: A DIAE registrou, no item 12 do Relatório de Gestão 2013, 
dentre as informações consideradas relevantes pelo IFS em relação à assistência 
estudantil, a criação do I Fórum de Assistência Estudantil (I FAE), enfatizando que no 
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referido evento constituiu-se “uma Comissão de estudantes que elaborará em 2014 o 
documento oficial da Política de Assistência Estudantil, juntamente com servidores do 
instituto. Após elaborar a Política nesta área, essa Comissão de Estudantes deverá ser 
permanente, com gestões renováveis a cada 02 (dois) anos e entre outras atribuições, 
efetuará o gerenciamento do PRAAE, no que concerne as deliberações estudantis.” 
Disponível em http://www.ifs.edu.br/images/1Documentos/2014/5-Maio/RELAT%C3%93RIO_2013_FINAL_VERS%C3%83O_2_-
_12_DE_MAIO_DE_2014.pdf 

 
Análise da Audint: Até a conclusão deste relatório, não foi possível constatar a 
elaboração do documento oficial da Política de Assistência Estudantil.  
 
Não obstante a importância da comissão de estudantes instituída para a elaboração 
dessa política social, dado o reflexo desta nas dimensões ensino, pesquisa, extensão, a 
adequada condução da assistência estudantil no IFS carece de uma atuação coletiva de 
múltiplos agentes. Ou seja, com representatividade das diversas dimensões, para apoio 
a Diretoria sistêmica na condução daquela, inclusive discentes bem como servidores 
lotados nas Coordenadorias de Assistência Estudantil, atuando de forma permanente.  
 
Oportuno registrar que, apesar de a abrangência da política de assistência estudantil, 
como acima evidenciado, estender-se além do escopo dessa avaliação de controles 
internos, posto que esta se restrinja ao processo de concessão dos auxílios e bolsas no 
âmbito do PRAAE, vê-se, a partir das informações do Relatório de Gestão 2013, que 
decorre da definição dessa política social, a atribuição de gerenciamento do programa. 
Logo, a sua não formalização, nesses termos, inviabiliza o gerenciamento discente do 
PRAAE, e assim impacta uma etapa essencial do processo de concessão no âmbito do 
programa.   
 
Recomendação 001:  
Elaborar formalmente a Política de Assistência Estudantil (PAE). 
 
Recomendação 002:  
Avaliar a possibilidade de consolidar no documento formal da PAE, além dos 
direcionamentos essenciais a sua efetiva formalização, competências e atribuições de 
agentes, áreas, setores, em face de os objetivos institucionais da política depender, para 
seu efetivo alcance, de necessária articulação com instâncias administrativas diversas. 
 
 
3.2.2 – Indefinição de normas internas e de procedimentos específicos para 
consecução de projetos sistêmicos da Assistência Estudantil  
 
Situação encontrada: 
Em consonância com atribuição da Diretoria publicada no link http://diae-
ifs.blogspot.com.br/p/diretoria-de-assistencia-estudantil.html, o documento 
“Atribuições de Servidores e Estagiários lotados na DIAE e Organograma do Setor” 
elenca, em seu item 2.1.1, letra K, a seguinte atribuição da DIAE: 

 

http://www.ifs.edu.br/images/1Documentos/2014/5-Maio/RELAT%C3%93RIO_2013_FINAL_VERS%C3%83O_2_-_12_DE_MAIO_DE_2014.pdf
http://www.ifs.edu.br/images/1Documentos/2014/5-Maio/RELAT%C3%93RIO_2013_FINAL_VERS%C3%83O_2_-_12_DE_MAIO_DE_2014.pdf
http://diae-ifs.blogspot.com.br/p/diretoria-de-assistencia-estudantil.html
http://diae-ifs.blogspot.com.br/p/diretoria-de-assistencia-estudantil.html
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Normatizar programas e projetos relacionados à Assistência 
Estudantil do IFS, referentes aos acessos nos processos seletivos de 
bolsas, aos auxílios, à promoção da saúde, ao suporte e 
acompanhamento disciplinar dos estudantes. (Grifou-se) 
 

Verifica-se que essa atribuição vem sendo desenvolvida pela DIAE, relativamente ao 
PRAAE, mesmo antes de sua efetiva regulamentação por meio da Resolução nº 04/2014, 
visto que este foi criado em substituição ao Programa de Inclusão Social - PISOC/IFS, 
instituído por meio da Portaria nº 1.488/2012.  

Apesar da atribuição definida, evidencia-se no regulamento do PRAAE, que os projetos 
compõem o programa, são de caráter sistêmico e consideram as demandas e 
especificidades apresentadas por cada câmpus, não sendo passíveis de normatização 
própria, pelo disposto no art. 7º do regulamento, que assim estabelece: “os auxílios e 
bolsas deverão ter normas próprias e aprovadas pelo Conselho Superior”. Assim a 
competência atribuída à DIAE para normatizar projetos não se encontra ratificada no 
regulamento do programa, visto que este não define normas próprias para projetos. 

Além disso, a IN nº 01/2014/DIAE/IFS, que estabelece procedimentos técnicos para 
operacionalização do PRAAE, no que se refere ao cadastramento de estudantes para 
concorrer às vagas de auxílios financeiros e /ou bolsas, prevê em seu art. 3º, que: 
 

Art. 3º Será aberto edital no primeiro semestre de cada ano letivo, 
objetivando cadastrar e atender a totalidade dos estudantes inscritos no 
PRRAE, para as vagas de auxílios financeiros e/ou bolsas/linhas de ações e/ou 
projetos...” 
Art. 9º para ter acesso aos projetos do programa o estudante deverá ter 
efetivado a sua inscrição junto à Coordenadoria/Setor de Assistência 
Estudantil do câmpus. 
 

Verifica-se assim que a IN também estabelece procedimentos para vagas em projetos e 
que estes decorrem de editais específicos. 
 
Embora não publicados editais novos para projetos em 2014, porém alguns 
reprogramados, conforme dados divulgados no Relatório de Gestão 2013, em consulta 
aos anteriormente publicados, localizou-se o Edital nº 09/2012 o qual definiu regras 
para a “Segunda Gincana Interativa do IFS”.  
 
O referido Edital deixa claro que embora a efetivação do cadastramento dos 
selecionados seja no setor de assistência, a seleção dos estudantes é coordenada pela 
Direção do Câmpus. O que evidencia a atuação de instâncias distintas na condução do 
mesmo, o que sugere a necessária definição de procedimentos específicos para a sua 
condução. 
 
 
Riscos e Efeitos: A ausência de norma específica para os projetos de assistência 
estudantil, bem como a não definição específica de procedimentos à sua 
implementação, podem comprometer a sua efetiva oferta e os controles sistêmicos 
necessários. 
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Causas: Ausência de definição específica de normas e procedimentos aplicáveis aos 
projetos institucionais da assistência estudantil. 
 
Comentários do Gestor: A DIAE informou no Relatório de Gestão 2013, o 
replanejamento de dois projetos, a saber, Projeto Educação e Meio Ambiente e Projeto 
Gincana Interativa, prevendo sua execução no exercício 2014. 
 
Análise da Audint: A oferta de projetos, comparativamente à de auxílios financeiros e 
bolsas, requer necessariamente normas e procedimentos específicos a sua 
implementação, cujos instrumentos norteiam o planejado, inclusive com a publicação 
de editais exclusivos. 
  
Recomendação 001:  
Promover a normatização e definição de procedimentos específicos aos projetos da 
assistência estudantil, inclusive ratificando sua oferta por edital exclusivo. 
 
 
3.2.3 – Incompatibilidade entre procedimentos previstos e os efetivamente adotados.  
 
Situação encontrada: 
A Instrução Normativa 04/2013/DIAE/IFS, de 14/10/2013, aprovada pela Portaria nº 
2.599/2013, normatizou os procedimentos técnicos para a operacionalização do 
Programa no IFS, no que se refere ao cadastramento de estudantes para concorrer às 
vagas de auxílios financeiros e /ou bolsas. A citada instrução foi substituída pela IN nº 
01/2014, aprovada pela Portaria nº 1.688/2014, e trouxe, entre outras adaptações, o 
Fluxograma do Estudo Socioeconômico na Assistência Estudantil do IFS e do cadastro 
permanente no PRAAE.  
 
Não obstante a existência de regras para sua operacionalização, alguns procedimentos 
estabelecidos não vêm sendo observados. 
 
A IN 04/2013 já previa, em seu art. 22 que “os resultados parciais e finais da seleção de 
vagas nos auxílios financeiros e/ou bolsas do PRAAE, deverão ser publicado no sítio do 
IFS e também em listas fixadas em local visível no campus”. Dos 7(sete) editais 
publicados em 2013, nenhum deles teve seus resultados parciais e totais publicados. 
 
A referida regra encontra-se ratificada na IN 01/2014. Contudo, dos 15 (quinze) editais 
publicados em 2014, apenas 02 (dois) tiveram publicados seus resultados parciais e 
finais (edital nº 09 e nº 10 - Câmpus Aracaju). Para os demais, não houve publicação do 
resultado parcial, ou final ou ambos, conforme se depreende do quadro a seguir:  
 

EDITAIS CÂMPUS STATUS 

01/2014 Câmpus Itabaiana Não publicado o resultado final no site;  

02/2014 Câmpus São Cristóvão / Polo Cristinápolis Não publicado o resultado parcial no site 

03/2014 Câmpus Nossa Senhora da Glória Não publicado o resultado parcial no site 

05/2014 Câmpus São Cristóvão Não publicado o resultado parcial nem final no site 
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07/2014 Câmpus Lagarto Não publicado o resultado parcial nem final no site 

11/2014 Câmpus Lagarto Não publicado os resultados no site (retificação nº 01, 
resultados parcial e final, previstos para 05/09 e 12/09 
respectivamente) 

12/2014 Câmpus São Cristóvão Não publicado os resultados no site (retificação nº 01, 
resultados parcial e final, previstos para 25/08 e 01/09 
respectivamente) 

13/2014 Câmpus Estância Não publicado o resultado parcial nem final no site 

14/2014 Câmpus Aracaju Não publicado o resultado parcial nem final no site 

15/2014 Câmpus Lagarto Cronograma alterado após retificação nº 01 sem publicidade no 
site do IFS.   

16/2014 Câmpus São Cristóvão Não publicado o resultado parcial no site (resultado parcial 
previsto para 19/09) 

17/2014 Câmpus Estância Não publicado os resultados no site (resultado parcial e final 
previsto para 09/09 e 17/09, respectivamente) 

18/2014 Câmpus São Cristóvão / Polo Cristinápolis Não publicado os resultados no site (resultado parcial e final 
previsto para 11/09 e 19/09, respectivamente)  

Fonte: http://www.ifs.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=593&Itemid=240, consulta em 26/09/2014. 
 

A situação acima, além de refletir a não aderência a regras e procedimentos 
normatizados reforçam a intempestividade e não publicidade de atos administrativos 
relacionados ao PRAAE. 
 
Riscos e Efeitos: Inobservância de regras e procedimentos preestabelecidos, contribuem 
para a ausência de padronização e pode resultar em danos à imagem da gestão. 
 
Causas: Inadequado acompanhamento e/ou supervisão ao cumprimento dos 
procedimentos definidos.   
 
Comentários do Gestor: De modo geral, quando da visita pela Audint, os responsáveis 
pelas Coordenadorias de Assistência Estudantil dos câmpus sinalizaram a observância 
deficiente de regras estabelecidas em editais, sendo esta, justificada pelo excesso de 
demandas e insuficiência de pessoal. Observaram também a prática de “editais não 
padronizados”. 
 
Análise da Audint:  
O reconhecimento de inobservância a regras previstas em edital ratifica o achado. Por 
outro lado, o reconhecimento da prática de editais não padronizados evidencia a 
necessidade de que a normatização de procedimentos estabeleça regras claras também 
nesse sentido. Logo se faz necessário adequado acompanhamento e/ou supervisão ao 
cumprimento dos procedimentos definidos.   
 
Recomendação 001:  
Promover o efetivo monitoramento sistêmico ao cumprimento de procedimentos 
definidos para viabilizar a atuação padronizada dos setores que operacionalizam a 
assistência estudantil. 
 
3.2.4 – Deficiência no planejamento de novos auxílios financeiros e bolsa de 
assistência estudantil  
 
Situação encontrada: 

http://www.ifs.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=593&Itemid=240
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No subitem 12.1.2.3 do relatório de gestão 2013, registra-se que foram planejadas as 
normas de novos auxílios financeiros e bolsas de Assistência Estudantil. Citou-se na 
tabela 72 do subitem, a criação dentre outras, das seguintes: Auxílio a Estudantes Pais e 
Mães, Bolsa Arte e Cultura e Bolsa Partilhando Saberes aprovadas pelas resoluções nº 
9/2014, 10/2014, 12/2014, respectivamente, datadas de 17/01/2014. Apesar de não 
mencionada na tabela acima, também foi criada, na mesma data, a bolsa de incentivo 
ao êxito acadêmico, aprovada pela resolução nº 11/2014.  Nenhum desses, contudo, foi 
ofertado em 2014. 
 
Ressalta-se que as normas que os instituíram, sinalizam as seguintes informações, a 
título de finalidade, seleção/ critérios e área responsável:  
 

AUXILIO/BOLSA FINALIDADE SELEÇÃO/CRITÉRIOS ÁREA/SETOR RESPONSÁVEL 

Bolsa de 
Incentivo ao 

Êxito 
Acadêmico 

Promover a redução do índice 
de retenção institucional, 
derivado da articulação dos 
índices de evasão, trancamento, 
cancelamento e repetência  

Serão selecionados os 
estudantes que 

preencherem os critérios 
previstos em edital 

 

Requerer a inscrição junto a 
Diretoria/Gerência de Ensino; 

O edital elaborado por cada câmpus deverá 
ser enviado à PROEN para apreciação e 

posterior publicação pela Reitoria 

Auxílio Pais e 
Mães do PRAAE 

Garantir a igualdade de 
condições para acesso e 
permanência 

Para participar o 
estudante deverá 

cadastrar no PRAAE/IFS 
nas linhas de ações de 
auxílios financeiros e 

bolsas 

Assistência Social ou Serviço Social dos 
Câmpus; 
As ações e os encaminhamentos dos setores 
responsáveis pela assistência estudantil em 
cada campus devem ser articulados com a 
DIAE 

Bolsa Arte e 
Cultura  

Garantir a igualdade de 
condições para acesso e 
permanência  

Serão estabelecidos em 
edital próprio do câmpus 
os critérios para a seleção 
na bolsa.  
 

Requerer sua inscrição junto à Direção de 
Ensino do Câmpus; 

As ações e os encaminhamentos dos setores 
responsáveis pela assistência estudantil em 
cada campus devem ser articulados com a 

DIAE 

Bolsa Estudantil 
Partilhando 

Saberes 
 

Sensibilizar os estudantes para 
ações mais humanas no 
ambiente escolar (...) auxiliando 
desse modo, na permanência e 
êxito 

Preencher formulário de 
inscrição que constará em 

edital 

O edital elaborado por cada câmpus deverá 
ser enviado à DIAE para apreciação e 
posterior publicação e pela Reitoria 

Fonte: Relatório de Gestão/2013 e endereço eletrônico: http://www.ifs.edu.br/diretoria/diae/resolucoes-diae 

Por outro lado, acordo com o Decreto nº 7.234/2010, que dispõe sobre o Programa 
Nacional de Assistência Estudantil – PNAES, as ações da assistência estudantil a serem 
executadas por instituições federais dentre as quais os institutos federais, deverão ser 
desenvolvidas nas seguintes áreas: 

- Moradia estudantil; 
- Alimentação; 
- Transporte; 
- Atenção à saúde; 
- Inclusão digital; 
- Cultura; 
- Esporte; 
- Creche;   
- Apoio pedagógico; e 
- Acesso, participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação. 
(Grifou-se) 

Assim, verifica-se que as normas instituidoras do auxílio e das três bolsas citadas 
anteriormente, estão devidamente alinhadas a objetivos estratégicos e áreas da 
assistência estudantil previstos no PNAES.  

http://www.ifs.edu.br/images/1Documentos/2014/2-Fevereiro/DIAE/Resolucao_11___bolsa_exito_academico.pdf.pagespeed.ce.uO1mJptZhj.pdf
http://www.ifs.edu.br/images/1Documentos/2014/2-Fevereiro/DIAE/Resolucao_11___bolsa_exito_academico.pdf.pagespeed.ce.uO1mJptZhj.pdf
http://www.ifs.edu.br/images/1Documentos/2014/2-Fevereiro/DIAE/Resolucao_11___bolsa_exito_academico.pdf.pagespeed.ce.uO1mJptZhj.pdf
http://www.ifs.edu.br/images/1Documentos/2014/2-Fevereiro/DIAE/Resolucao_11___bolsa_exito_academico.pdf.pagespeed.ce.uO1mJptZhj.pdf
http://www.ifs.edu.br/images/1Documentos/2014/2-Fevereiro/DIAE/Resolucao_10___bolsa_arte_e_cultura.pdf.pagespeed.ce.6wzNWxbTlN.pdf
http://www.ifs.edu.br/images/1Documentos/2014/2-Fevereiro/DIAE/Resolucao_10___bolsa_arte_e_cultura.pdf.pagespeed.ce.6wzNWxbTlN.pdf
http://www.ifs.edu.br/images/1Documentos/2014/2-Fevereiro/DIAE/Resolucao_10___bolsa_arte_e_cultura.pdf.pagespeed.ce.6wzNWxbTlN.pdf
http://www.ifs.edu.br/images/1Documentos/2014/2-Fevereiro/DIAE/Resolucao_12___bolsa_partilhando_saberes.pdf
http://www.ifs.edu.br/images/1Documentos/2014/2-Fevereiro/DIAE/Resolucao_12___bolsa_partilhando_saberes.pdf
http://www.ifs.edu.br/images/1Documentos/2014/2-Fevereiro/DIAE/Resolucao_12___bolsa_partilhando_saberes.pdf
http://www.ifs.edu.br/diretoria/diae/resolucoes-diae
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Entretanto, conforme já afirmado acima, não foi identificado nenhum edital publicado 
pela PROEN/Reitoria em 2014, viabilizando Bolsa de Incentivo Acadêmico. Por outro 
lado, dentre os editais de nº 01/2014 a 18/2014, publicados pela DIAE/Reitoria, nenhum 
deles disponibilizou o auxílio e as demais bolsas mencionadas.  
 
Riscos e Efeitos: Normatizar ações de assistência estudantil sem avaliar as reais 
condições de implantação pode resultar em ações não efetivadas o que expõem a 
gestão envolvida, afetando a imagem institucional.  
 
Causas: Planejamento inadequado ou inexistência dele em relação às reais necessidades 
do público-alvo e às condições de oferta do câmpus. 
 
Comentários do Gestor: Muito embora a DIAE tenha planejado, conforme registrada no 
subitem 12.1.2.3 do Relatório de Gestão 2013, “ampliar as ações de Assistência 
Estudantil, implementando 6 (seis) novos auxílios em todos os campi, até dezembro”, 
justificou o cancelamento do Auxílio Saúde, em vista da implantação do Seguro de Vida 
para estagiários e estudantes do IFS e do auxílio Livro Didático e o remanejamento da 
Bolsa Atleta, para a Coordenadoria de Esportes, vinculada à PROPEX. Por fim, explicitou, 
por meio da tabela 72 do subitem, a criação do Auxílio a Estudantes Pais e Mães, da Arte 
e Cultura e da Partilhando Saberes, elencada na tabela 72. (Grifou-se) 
 
Análise da Audint:  
A implementação de uma ação é o momento onde o planejamento e a escolha são 
transformados em atos, o que não se configura em relação às acima indicadas, visto que 
não há evidência de sua oferta nos câmpus.  

A não oferta de auxílios e bolsas criados sinaliza, portanto, deficiência no planejamento 
das ações, em cujo momento faz-se necessário definir além das competências dos 
setores envolvidos (ratificados nas normas), a necessidade de recursos, estratégias de 
implementação, e outros aspectos, que possam viabilizar a sua efetiva oferta. 

 
Recomendação 001: 
Planejar adequadamente as ações da assistência estudantil, previamente à sua efetiva 
normatização, preferencialmente, com a participação coletiva das diversas instâncias da 
DIAE, demais setores envolvidos e consulta ao público-alvo.   
 
Recomendação 002: 
Viabilizar a oferta da Bolsa de Incentivo ao Êxito Acadêmico ou, identificada a 
impossibilidade de sua efetiva implementação, promover as medidas cabíveis. 
 
Recomendação 003: 
Viabilizar a oferta do auxílio Pais e Mães do PRAAE e das Bolsas Arte e Cultura e 
Partilhando Saberes ou, identificada a impossibilidade de sua efetiva implementação, 
promover as medidas cabíveis. 
 
 
 

http://www.ifs.edu.br/images/1Documentos/2014/2-Fevereiro/DIAE/Resolucao_11___bolsa_exito_academico.pdf.pagespeed.ce.uO1mJptZhj.pdf
http://www.ifs.edu.br/images/1Documentos/2014/2-Fevereiro/DIAE/Resolucao_10___bolsa_arte_e_cultura.pdf.pagespeed.ce.6wzNWxbTlN.pdf
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3.3 – INFORMAÇÃO e COMUNICAÇÃO: Elemento Sistemas de Informações e 
Comunicações Adotados  
 
3.3.1 – Informações relevantes não identificadas e documentadas de forma a garantir 
comunicação e divulgação apropriadas, tempestivas, atuais, precisas e acessíveis. 
 

Situação encontrada: 
Informações da Assistência Estudantil divulgadas no Relatório de Gestão 2013 
comprovam deficiente comunicação no contexto de atuação da DIAE vez que dados ali 
divulgados estão incompletos, situação que se configura pela publicidade parcial do 
quantitativo de discentes beneficiados com auxílio financeiro e bolsas no exercício de 
2013. 
 
Divulgou-se na tabela 71, página 234 do referido relatório, o percentual de estudantes 
assistidos no PRAAE por câmpus no ano de 2013 a partir do quantitativo de alunos 
inscritos, de cadastros deferidos e cadastros indeferidos, nos câmpus Aracaju, Glória,  
Itabaiana, Lagarto e São Cristóvão, sem referência aos dados do câmpus Estância, 
embora este tenha publicado no exercício o Edital nº 006/2013/PRAAE, com vistas ao 
Cadastramento e Recadastramento no programa. Quanto às informações, registrou-se: 
“Os dados do campus Estância não nos foram informados”. (Grifou-se) 
 
Por outro lado, identificou-se inapropriado e impreciso o registro acima, visto que na 
tabela 74, à página 237, indicou-se o total de 123 estudantes assistidos pelo PRAAE no 
citado câmpus no exercício de 2013. Também incompatível o total desta tabela em 
relação ao citado na de número 77, visto que a tabela 74 indica o total de 123 
estudantes em Estância assistidos no PRAAE em 2013 e na 77, o número de 100 
estudantes atendidos na assistência estudantil naquela unidade no referido ano.  
 
Incoerentes também os quantitativos do número de inscritos no PRAAE do Câmpus 
Aracaju e São Cristóvão para o exercício de 2013 informados na tabela 71, em 
comparação aos registrados na tabela 74, que totaliza o número de estudantes inscritos 
no PRAAE por faixa de renda: Aracaju, 1060 e 1062 e São Cristóvão, 493 e 536 
respectivamente.  
 
Ainda quanto a informações disponíveis no Relatório de Gestão 2013, apesar de haver 
publicidade de dados do número de estudantes atendidos na assistência estudantil nos 
anos de 2010 a 2013 por câmpus (tabela 77), não há informações acessíveis e claras que 
justifiquem, por exemplo, o declínio no número de assistidos no câmpus Aracaju, e o 
concomitante crescimento nesse número nas unidades Lagarto, São Cristóvão e 
Itabaiana entre os anos 2011/2012. 
 
Também não há informação clara no Relatório de Gestão, quanto ao número de 
assistidos por câmpus/linhas de ação, quer exclusivas a situações de vulnerabilidade, 
quer não exclusivas. Salienta-se, por exemplo, a não existência de informação quanto ao 
número de estudantes beneficiados com auxílio para participação em eventos no 
exercício de 2013, muito embora, de acordo com a norma de concessão desse auxílio, 
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aprovada pela resolução Nº 35 de 12 de setembro de 2011 do Conselho Superior do IFS, 
o auxílio seja requerido junto ao setor de assistência estudantil do câmpus. 
 
Riscos e Efeitos:  
Possibilidade de divulgação de dados relevantes incompatíveis com arquivos 
documentais e de sistemas disponíveis, comprometendo a confiabilidade e a 
fidedignidade das informações. 
 
Causas 
Ausência de percepção pelas instâncias envolvidas de que suas atividades influenciam e 
se relacionam com o trabalho das demais na consecução dos objetivos fixados e no 
fortalecimento dos controles internos. 
 
Comentários do Gestor: 
Ao compilar-se as avaliações dos questionários e entrevistas  dos 11 (onze) 
respondentes relativas aos critérios do elemento “sistema de informação e 
comunicação adotados”, indicados na tabela constante do item 2.5 deste relatório, o 
resultado apontou que 88% destes foram considerados satisfatórios, sendo apenas um, 
insatisfatório. Este reflete a visão de instâncias subordinadas e vinculadas, ao 
reconhecerem a  ausência de uma estrutura organizacional que garanta o 
processamento de dados e a elaboração de informações gerenciais de forma confiável e 
tempestiva.  
 
Essa percepção também corrobora observações da Diretoria à questão relativa aos 
arquivos em bancos de dados, quanto à periodicidade de sua revisão, atualização e 
validação, ao considerar a frequência de registros insuficiente à produção de 
informações adequadas e confiáveis,  especialmente por que “dependem na maioria das 
vezes de outros setores”. Considerou-se também que se faz necessário sistematizar 
ação nesse sentido.  
 
Cumpre registrar que acerca dos dados sobre auxílio para participação em eventos, 
solicitados informalmente à Coordenadoria de Assistência Estudantil do câmpus Aracaju 
quando do início dos trabalhos que deu origem ao Relatório nº 01/2014, o setor 
informou da necessidade de tempo razoável ao levantamento dos dados por meio dos 
processos respectivos, sinalizando assim, a inexistência de dados catalogados.  
 
Também sobre auxílio para participação em eventos, manifestou-se a Diretora da DIAE, 
quando indagada informalmente pela auditoria no início dos trabalhos que deu origem 
ao Relatório nº 01/2014, acerca de dados sobre o quantitativo de concessões realizadas 
no exercício 2013. Informou que infelizmente nem todas as demandas do auxílio 
tramitam pelas CAE’s, por vezes, em função da falta de recursos no câmpus, em alguns 
casos, seguem diretamente para a Reitoria e, com isso, dificultando o efetivo controle.  

 
Análise da Audint:  
As situações acima exemplificadas sugerem que a comunicação e a divulgação de 
informações relevantes no âmbito do PRAAE carecem de melhoria, visto que não fluem 
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adequadamente na estrutura sistêmica. Ainda que se expressem satisfatórias na visão 
dos avaliados praticamente em todos os itens, vê-se que a adequação se reporta 
basicamente ao meio interno do setor, sendo insatisfatório em se tratando de estrutura 
sistêmica, em termos de comunicação e disponibilidade, e assim comprometendo a 
qualidade da informação divulgada. 
 
Ressalta-se que mesmo internamente, na avaliação da Audint, há falta de informação 
objetiva, para disponibilização tempestiva e precisa, a exemplo dos dados do auxílio 
para participação em eventos. 
 
Recomendação 001: 
Fortalecer os controles internos administrativos por meio da adoção de adequado e 
tempestivo registro de dados, e de apropriado fluxo de informação e comunicação em 
nível sistêmico. 
 
Recomendação 002: 
Promover a divulgação de dados da assistência estudantil, preferencialmente 
viabilizando a informação por quantitativo/câmpus/modalidade de benefício,  de modo 
a dar efetiva publicidade e transparência. 
 
 
3.3.2 Informações ausentes ou precárias em regulamentos, em editais de linhas de 
ações do PRAAE, bem como no sistema de dados da DIAE. 
 
Situação encontrada: 
O regulamento do PRAAE, aprovado pela Resolução 04/2014, bem como editais que 
viabilizaram linhas de ações do Programa em 2014 (auxílio financeiro, bolsas e serviços), 
não expressam algumas informações essenciais ao processo de concessão ou as indicam 
de forma precária, como, por exemplo, as abaixo indicadas:   
 
- Informação não objetiva ao indicar os usuários do Programa, visto que as ações 
destinam-se a “atender os estudantes regularmente matriculados nos campi do IFS”, 
não considerando assim, peculiaridades de alunos que, embora regularmente 
matriculados, têm bolsas ou auxílios garantidos pelo programa a que estão atrelados, 
como os do Pronatec (inclusive Mulheres Mil), ou que, mesmo não os tendo garantidos, 
estão inseridos no contexto de aluno regularmente matriculado, como os de cursos 
EAD, portanto, com especificidades a serem consideradas no contexto de abrangência 
do programa; 
- Ausência de informações precisas, objetivas e taxativas sobre os rendimentos que 
devem ser considerados na composição da renda familiar; 
- Ausência de informações, nos editais, que estabelecem o quantitativo de vagas por 
modalidade de auxílio ofertado, e seu respectivo valor, muito embora a Lei 
Orçamentária Anual (LOA) estabeleça anualmente o montante a ser aplicado na 
assistência ao estudante pelo IFS (Ação 2994), cujos recursos viabilizam a concessão de 
benefícios nos diversos câmpus.  
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Cumpre destacar, ainda nesse sentido, que não obstante referência normativa ao PRAAE 
desde 2012 verificam-se regulamentos vigentes para linhas de ações do programa que 
ainda fazem referência ao PISOC, por exemplo, os aprovados pelas resoluções do 
Conselho Superior nº 32 a 35 e nº 41/2011, disponíveis no link 
http://www.ifs.edu.br/diretoria/diae/resolucoes-diae. Dentre estes, ressalta-se a Norma 
de Concessão dos Auxílios Fardamento e Material, regulamentada pela Resolução nº 33, 
que no regulamento do atual programa estão considerados como auxílios distintos.  
 
Relativamente a informações essenciais no sistema da DIAE: 
- Informações precárias no sentido de viabilizar a supervisão sistêmica e sua avaliação 
sobre a adequação dos controles internos e sobre riscos e fragilidades associados ao 
processo, a exemplo da ausência de dados relativos à análise socioeconômica; 
-Informações precárias e/ou conflitantes com as dos cadastros físicos dos beneficiários 
de ações de bolsas do PRAAE, nas fases do estudo socioeconômico que fundamentaram 
a concessão ou o indeferimento do pleito, quando da ação de auditoria que originou o 
relatório 01/2014. 
 
Em se tratando de procedimentos técnicos para operacionalização do programa, 
definidos na IN nº 01/2014, embora prevista no capítulo VII, art.26, a possibilidade de 
cancelamento de auxílios e bolsas, não há definição clara de procedimentos para 
acompanhamento, por exemplo, dos aspectos “freqüência mínima” e “média aplicada 
pelo IFS”, por meio do setor de assistência estudantil, necessários à padronização das 
atividades a serem executadas.  
 
Em face da situação encontrada, constata-se que informações essenciais não são 
adequadamente divulgadas ao público-alvo. Em conseqüência, a ausência dessas 
informações essenciais prejudica a padronização da atuação dos diversos níveis 
hierárquicos, contribuindo para a não execução de suas responsabilidades de forma 
eficaz e fragilizando os controles primários. 
 
Riscos e Efeitos: ausência de informações e critérios essenciais predefinidos alimenta a 
não padronização do processo, podendo fragilizar os controles internos administrativos 
e ampliar riscos associados à concessão, com exposição da imagem institucional.  
 
Causas: Normatização e procedimentos não concebidos como instrumento de controles 
internos e de gestão de riscos, com vistas à padronização de ações e à melhoria 
contínua de processos.  
  
Comentários do Gestor: De modo geral, os responsáveis pelas Coordenadorias de 
Assistência Estudantil dos câmpus sinalizaram, quando da visita pela Audint, a prática de 
“editais não padronizados” e a “falta de padronização na avaliação socioeconômica e a 
necessidade de diretrizes preestabelecidas para realização da mesma”. Além dessas, 
sinalizaram a necessidade de definição clara de procedimentos operacionais de 
responsabilidade da assistência estudantil, visto que, além das atividades próprias do 
setor, chegaram a receber solicitações pontuais, para emissão de “parecer sobre isenção 
de taxas, inclusive parecer sobre reservas de vagas em processos seletivos”. 

http://www.ifs.edu.br/diretoria/diae/resolucoes-diae
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A Diretora de Assistência Estudantil, por sua vez, quando da visita à DIAE, comentou 
acerca da necessidade de padronização de procedimentos e definição clara de 
atribuições e responsabilidades, bem como maior clareza nas informações registradas 
no sistema da DIAE.   
 

Análise da Audint:  
A ausência e a precariedade de informações em normas e regulamentos em 2013/2014, 
bem como no sistema adotado pela DIAE, neste identificadas quando da ação de 
auditoria sobre processos de pagamentos de auxílios financeiros no exercício 2013, 
encontram-se ratificadas nos comentários dos gestores da assistência estudantil, acima 
indicados, bem como nas recomendações consolidadas no Relatório de Auditoria 
Interna 01/2014. 
 
Ressalta-se que, no citado relatório, vê-se que os processos de pagamentos de 2013 
sinalizaram achados de auditoria, especialmente referentes à falta de padronização nos 
procedimentos adotados pelos câmpus, ausência de dados que comprovem os trâmites 
da avaliação socioeconômica no sistema DIAE, ausência de documentação necessária ao 
cadastramento ou recadastramento no PRAAE, pagamento de auxílio divergente ao 
concedido em Edital e pagamento a beneficiário que teve sua análise socioeconômica 
indeferida pela Assistência Social no PRAAE. Tais constatações, portanto, ratificadas ou 
alinhadas às trazidas neste relatório. 
 
Ressalta-se que informações sobre rendimentos que compõem da renda familiar, 
podem viabilizar a padronização da análise socioeconômica, evitando decisões 
subjetivas.  
 
Assim, evidencia-se indispensável adotar medidas saneadoras de informações essenciais 
aos processos da assistência estudantil, consolidadas em normas, inclusive a devida 
atualização de regulamentos, quando for o caso, procedimentos, editais e sistemas, a 
fim de que possam atender as necessidades do público-alvo, bem como norteiem 
adequadamente a atuação dos diversos níveis hierárquicos, contribuindo para a 
execução de suas responsabilidades de forma eficaz, promoção de controles primários e 
gestão de riscos adequados. 
 
Recomendação 001:  
Editar normas e procedimentos, com vistas à padronização de ações, à transparência no 
processo de concessão. 
 
Recomendação 002:  
Promover adequações no regulamento do PRAAE, e consequentemente nos editais do 
programa, bem como em regulamentos de linhas de ações, conforme o caso, e no 
sistema utilizado pela DIAE e unidades vinculadas, contemplando, no que couberem, a 
indicação efetiva dos usuários do programa, os rendimentos que compõem a renda 
familiar, quantitativo de vagas por modalidade de auxílio e seu respectivo valor, dados 
relativos à análise socioeconômica, em suas diversas etapas, e outras consideradas 
pertinentes. 
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4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A avaliação dos controles internos no contexto de atuação da Assistência Estudantil, a 
partir dos componentes Ambiente de Controle, Atividades de Controles e Informações e 
Comunicação, apesar de limitada em termos de elementos e critérios específicos por 
componente, permitiu identificar situações passíveis de recomendação, com vistas ao 
fortalecimento dos controles primários, avaliação dos riscos a eles associados, 
padronização de ações e a melhoria contínua do processo de concessão do PRAAE.  
 
As recomendações se configuram, pois, no assessoramento da Audint, visto que, em sua 
maioria, propõem adequações ou medidas corretivas na condução de processos da 
Assistência Estudantil, com o propósito de antecipar eventuais ações dos órgãos de 
controle externos. 
 
Ressalta-se que, não obstante necessárias recomendações decorrentes das análises 
identificou-se no decurso desse trabalho algumas ações positivas, em fase de adoção 
pela DIAE, que certamente viabilizarão melhoria em seus controles internos 
administrativos e na sua atuação sistêmica.  

 
Destaca-se como ação positiva a elaboração do Regimento Interno da Diretoria de 
Assistência Estudantil, que, uma vez devidamente aprovado e em efetiva utilização, 
fortalecerá o ambiente de controle sistêmico e possibilitará atendimento a 
recomendações contidas nesse relatório. Também a implantação do Escuta Ativa da 
DIAE - um canal de comunicação com os estudantes do IFS, cujo instrumento servirá 
para o envio de sugestões, críticas e questões à Diretoria sobre assuntos da Assistência 
Estudantil, fortalecendo assim o componente “Informações e Comunicações” e, em 
conseqüência a estrutura de controles do setor.  
  
 
Aracaju/SE, 30 de dezembro de 2014. 

 

 
Maria Alvina de Araújo Gomes 

Chefe de Auditoria Interna IFS 
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