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QUAL FOI O TRABALHO 
REALIZADO? 
 
Trata-se de relatório de 
consolidação de auditorias 
sobre o Programa Nacional 
de Assistência Estudantil 
(PNAES), que abarcou o 
período entre 2015 e 2016, 
realizadas em 58 
Universidades Federais.  
 
O objetivo deste trabalho é 
de demonstrar a aderência 
da gestão do Programa no 
âmbito das Universidades 
Federais à regras de 
funcionamento, bem como o 
papel da Secretaria de 
Educação Superior (SESu) 
do Ministério da Educação 
(MEC) no panorama 
traçado, tanto no que se 
refere à possibilidade de 
atuação da Secretaria para 
fomentar a governança do 
processo nas 
Universidades (supervisão 
e monitoramento), como 
verificar a sua atuação 
naquilo que lhe compete no 
âmbito do Programa. 
 
Para atingir esse objetivo, o 
escopo envolveu questões 
relativas à estrutura 
organizacional, aos 
processos operacionais, à 
supervisão e 
monitoramento das 
entidades, à gestão da 
informação e à 
transparência obrigatória. 
 
 
 
 

 POR QUE O TRABALHO FOI REALIZADO? 
 
As auditorias consolidadas neste documento foram 
realizadas por dois motivos: materialidade (montante de 
recursos envolvido) e relevância (impacto social da 
política). 
 
Com relação à materialidade, observa-se evolução 
crescente no orçamento da ação, alcançando valores 
próximos a 1 bilhão de reais em 2015 (período de análise) 
e um crescimento nominal de mais de 400% no período de 
2008 a 2015. 
 
Já com relação à relevância, o PNAES tem como 
finalidade assegurar, prioritariamente, a permanência de 
estudantes socioeconomicamente vulneráveis na 
educação superior, objetivando a redução das taxas de 
evasão (abandono de curso) e retenção (permanência no 
curso maior que a esperada devido a reprovações, 
desistências, etc.). 
 
QUAIS AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS? QUAIS 
RECOMENDAÇÕES FORAM EMITIDAS? 
 
Em destaque, os resultados das auditorias apontaram: 
ausências de normatização do Programa no âmbito das 
Universidades; não incorporação das demandas do corpo 
discente nas decisões quanto às áreas de emprego dos 
recursos; aplicação dos recursos em desconformidade 
com o Decreto 7.234/2010; fragilidades em seleções dos 
beneficiários; e significativa ausência de controles e de 
avaliação do Programa por parte das Universidades. 
 
Os casos pontuais foram tratados com as Universidades 
envolvidas e, no âmbito da SESu, o Relatório subsidiou 
uma avaliação mais estrutural que constatou fragilidades 
na supervisão do programa, relacionadas com uma 
alocação de recursos em desacordo com o já citado 
Decreto 7.234/2010. No intuito de sanear essas 
fragilidades, foram propostas duas recomendações: (i) 
estabelecer um cronograma com definição de etapas e 
agentes responsáveis para a implementação de 
mecanismos de acompanhamento e avaliação do PNAES; 
e (ii) uma revisão normativa que, além de dar o suporte 
legal para esses mecanismos de controle, estabeleça uma 
alocação de recursos que atenda ao Decreto 7.234/2010 e 
possibilite melhor atingimento dos objetivos do Programa. 

 

 

 

 

 



 

Competência do Ministério 
 

Assistir direta e imediatamente o Presidente da República no desempenho de suas 

atribuições, quanto aos assuntos e providências que, no âmbito do Poder Executivo, 

sejam atinentes à defesa do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria 

pública, à correição, à prevenção e ao combate à corrupção, às atividades de 

ouvidoria e ao incremento da transparência da gestão no âmbito da administração 

pública federal. 

Avaliação da Execução de Progra-

mas de Governo 
 

Em atendimento ao disposto no art. 74 da Constituição Federal de 1988, a CGU realiza 
ações de controle com o objetivo de avaliar o cumprimento das metas previstas no 
Plano Plurianual e a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União. 

 
A escolha do programa de governo para avaliação de sua execução se dá por um 
processo de hierarquização de todos os programas constantes da Lei Orçamentária 
Anual, utilizando-se para esse fim critérios de relevância, materialidade e criticidade.  

 
A partir de então, são geradas ações de controle com o fito de avaliar a efetiva 
aplicação dos recursos destinados ao cumprimento da finalidade constante da ação 
governamental. 

 
As constatações identificadas nas ações de controle são consignadas em relatórios 
específicos que são encaminhados ao gestor do programa para conhecimento e 
implementação das medidas nele recomendadas. 

 
Cada uma das medidas é acompanhada e monitorada pela CGU até a certificação de 
sua efetiva implementação.
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1. Introdução 
 

1.1 Contexto geral 
 
Nas universidades federais, o número de matrículas aumentou consideravelmente, 
em decorrência de políticas de expansão sob responsabilidade do Ministério da 
Educação, sobretudo devido ao Programa de Reestruturação e Expansão das 
Universidades Federais (REUNI). 

 
Paralelamente a esse aumento, também houve um aumento de alunos 
socioeconomicamente vulneráveis, principalmente em razão da lei 12.711/2012, que 
dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de 
ensino técnico de nível médio, inclusive por meio de cotas. 

 
Nesse cenário foi implementado o Programa Nacional de Assistência Estudantil 
(PNAES), objeto desse relatório avaliativo. Trata-se de uma política pública destinada 
aos estudantes de graduação presencial de instituições federais de ensino superior 
socioeconomicamente mais vulneráveis. 

 
1.2 Normatização 
 
O programa foi instituído pela Portaria Normativa n° 39/2007 do Ministério da 
Educação e, em 2010, passou a ser regulamentado pelo Decreto nº 7.234/2010. A 
principal finalidade da política é assegurar a permanência dos estudantes, 
prioritariamente os socioeconomicamente vulneráveis, visando a redução das taxas 
de evasão (abandono de curso) e retenção (permanência no curso maior que a 
esperada devido a reprovações, desistências, etc.). 

 
Nesse sentido, através do PNAES, conforme o primeiro parágrafo do art. 3º do 
Decreto nº 7.234, as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) devem oferecer 
um conjunto de benefícios nas 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. 

 
Ainda nos termos desse Decreto, no seu art. 4º, cabe às IFES a função de implementar 
e executar essa política, considerando suas especificidades, as áreas estratégicas de 
ensino, pesquisa e extensão e aquelas que atendam às necessidades identificadas 
por seu corpo discente. 

 
Os recursos orçamentários do PNAES são alocados diretamente às IFES por meio do 
Orçamento Geral da União. No entanto, como órgão ministerial supervisor, o Ministério 
da Educação (MEC) tem a responsabilidade pelo monitoramento, em âmbito geral, da 
política. 
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1.3 Criticidade envolvida 
  

A autonomia das IFES na aplicação dos recursos do PNAES, que acontece apenas 
sob a égide das diretrizes gerais estabelecidas no Decreto 7.234/2010, é uma 
característica que torna mais complexa a supervisão da política por parte do MEC. 
Além disso, trata-se de um programa de assistência que pretende atuar em áreas bem 
diversas, devendo, inclusive, atender às necessidades identificadas pelo corpo 
discente, demandando, portanto, um controle relativamente aprimorado para que o 
PNAES atinja, efetivamente, sua finalidade e objetivos. Assim, do ponto de vista da 
criticidade, trata-se de uma política naturalmente elegível para uma avaliação. 

 
1.4 Materialidade  
 
O PNAES é uma ação orçamentária alocada no Programa 2080- Educação Superior 
(a partir do PPA 2016-2019, sob o código 4002). O gráfico abaixo demonstra a 
evolução do PNAES no período de 2008 a 2015. 
 
Gráfico 1 - Evolução do Orçamento das Universidades Federais em valores nominais. 

 

Fonte: Siafi gerencial – dotação atualizada. Valores em milhões. 

 
Observa-se evolução crescente no orçamento da ação, alcançando valores próximos 
a 1 bilhão de reais em 2015 e um crescimento nominal de mais de 400% no período 
de 2008 a 2015.  

 
Considerando apenas as ações que se vinculam a programas temáticos, a ação 4002 
é a de 3° maior orçamento, ficando atrás somente das ações de Funcionamento das 
Instituições e da Reestruturação e expansão das Universidades (REUNI), conforme 
informações da tabela abaixo.  
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1.4 Atores envolvidos 
 
Os atores envolvidos no PNAES são o MEC, na qualidade de entidade supervisora, 
através da Secretaria de Educação Superior (SESu) e as universidades, na qualidade 
de instituições executoras da política.  
 
1.5 Público Alvo 

 
O Público alvo é formado pelos alunos, em particular os socioeconomicamente 
vulneráveis. Verifica-se, como já foi mencionado, um significativo aumento das 
matrículas nas Universidades Federais e, portanto, na quantidade de alunos. A tabela 
a seguir demonstra que o número de matrículas quase dobrou entre os anos de 2002 
a 2014.  

 
Gráfico 2 – Evolução do número de matrículas em cursos superiores de graduação presencial em 
universidades federais 

 

Fonte: Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 

Esse aumento no número geral de matrículas, acarreta em um aumento no número 
de alunos hipossuficientes, o que gera maior demanda por benefícios de caráter 
social, como é o caso dos benefícios oferecidos com recursos do PNAES. 
Consequentemente, esse aumento na demanda requer uma ampliação na estrutura 
de trabalho para atender os novos alunos, bem como maior eficiência na gestão dada 
a limitação de recursos. Essa expansão, por outro lado, requer ampliação e 
aperfeiçoamento nos mecanismos de controle interno. 
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2. Objetivos e abordagem 
 

O objetivo geral do PNAES é proporcionar aos alunos carentes condições de 

permanência na universidade, para que possam concluir com sucesso sua graduação. 

É, portanto, uma ação de caráter assistencial, em que o principal objetivo é a 

conclusão do curso dos alunos socioeconomicamente vulneráveis, reduzindo a taxa 

de evasão e de retenção. 

 

A legislação que rege a matéria permite certo grau de liberdade para as universidades 

gerirem o orçamento do PNAES, prevendo os objetivos e as áreas passíveis de 

atuação, por meio de oferta de benefícios aos estudantes. 

 
A figura a seguir demonstra as etapas do processo para o qual foram estabelecidas 
questões de auditoria assinaladas com números de 1 a 7: 
 
Figura 1 - Fluxograma do macroprocesso do PNAES. 
 

 
 
  
 Fonte: elaboração própria 
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De posse dos recursos do PNAES, oriundo do Orçamento Geral da União, as IFES 
devem alocar os recursos nas áreas definidas pelo § 1°. do art. 3°. do Decreto nº 
7.234/2010, que são: 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. 

 
Para escolher as áreas de atuação, onde serão empregados os recursos do PNAES, 
o setor responsável pela política na IFES deve considerar as necessidades 
identificadas pelos alunos, após o que, deve divulgar os benefícios a serem 
concedidos, bem como os critérios de seleção a serem utilizados, através de editais e 
outros meios eficazes. 

 
Após a divulgação é realizado o processo de seleção dos alunos, que inclui a 
verificação do atendimento dos critérios estabelecidos pelos candidatos e, finalmente, 
a concessão dos benefícios, fornecendo, por exemplo, auxílio moradia e auxílio 
alimentação. 

 
Durante todas as fases é esperado que existam mecanismos de controle interno 
administrativos, inclusive com feedback para avaliação da política em caráter 
nacional, a ser realizado pelo MEC, utilizando-se de indicadores/metas, relatórios 
gerenciais, entre outros. Ressalta-se que o Decreto nº 7.234/2010 determina em seu 
art. 5º que quem deve estabelecer esses mecanismos é a IFES. 

 
A etapa final do processo é o monitoramento e a avalição da política. A avaliação deve 
levar em conta as metas previstas conforme os objetivos de redução das taxas de 
evasão e retenção. 

 
A supervisão ministerial dessa política cabe ao MEC, por meio da Secretaria de 
Educação Superior - SESu.  

 
Por fim, cabe ressaltar que, no fluxograma, os números destacados, se referem às 
questões de auditoria propostas e enunciadas no próximo item deste relatório. 

 

Levando-se em conta esse fluxo do processo, foram estabelecidas as seguintes 
questões de auditoria, trabalhadas individualmente pelas unidades da CGU nos 
estados para cada IFES auditada, e para as quais se pretende apresentar visões 
consolidadas nesse documento: 

 
Questão 1: O Setor da IFES responsável pela execução da política pública no âmbito 
da IFES está devidamente estruturado, com estabelecimento de normas, de 
responsabilidades e de qualificação para as atividades inerentes? 

 
Questão 2: A escolha das áreas de atuação pela Universidade foi fundamentada em 
estudos e análises relativas à demanda social? 

 
Questão 3: A divulgação do programa é eficiente, atingindo o público alvo da política? 

 
Questão 4: Os critérios de seleção estão adequados, atendendo aos princípios 
estabelecidos no Decreto 7.234/2010, em particular quanto ao critério de renda? 
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Questão 5: O processo de seleção dos alunos a serem beneficiados é eficiente? 

 
Questão 6: Existem critérios de contrapartida, estabelecidos pela IFES, para a 
manutenção do benefício e esses critérios impactam negativamente para o objetivo 
da permanência dos beneficiados na universidade? 
 
Questão 7: A IFES realiza avaliação dos resultados do programa? 
 
Essas questões perpassam todas as fases da política na IFES, desde a escolha e 
divulgação dos benefícios a serem oferecidos, seleção dos alunos, contrapartidas 
estabelecidas e mecanismos de avaliação dos resultados da política. Nesse trabalho, 
considerou-se a conformidade da política à legislação aplicável, mas também houve 
uma preocupação gerencial, na medida em que foram avaliados processos de 
execução e mecanismos de avaliação do programa. 
 
Para responder às questões de auditoria propostas, as equipes de auditoria estiveram 
na sede das universidades, local em que foram empregados os testes de auditoria. 
Entre as técnicas de auditoria utilizadas, se destacam a realização de entrevistas com 
gestores, a conferência de cálculo e a análise documental. Na realização dos testes, 
foram utilizadas amostras não estatísticas dos processos. 
 
Foram objeto de auditoria os normativos existentes, os procedimentos adotados no 
fluxo de seleção de alunos e de pagamento de benefícios, os processos 
administrativos de concessão de benefícios, bem como informações disponibilizadas 
nos sistemas informatizados utilizados nas atividades operacionais da unidade.  
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3. Escopo da avaliação 
 

Este relatório consolida o resultado de auditorias realizadas em 58 Universidades 
Federais, entre os exercícios de 2015, 2016. Portanto, com essa consolidação, se 
espera traçar um panorama da gestão do PNAES e, em aderência ao plano 
estratégico definido para a CGU, fortalecer a parceria com a SESu na promoção da 
melhoria de sua supervisão para contribuir na entrega de políticas públicas eficazes e 
de qualidade ao cidadão. Para isso, conforme o fluxograma apresentado, figura 1 do 
tópico anterior, foram mapeados pontos críticos da gestão. Esses pontos críticos 
representam aspectos sensíveis ao atingimento dos objetivos na gestão dos recursos 
do PNAES pelas Universidades, sendo associados à questões de auditoria para 
avaliar a gestão dos recursos do PNAES pelas universidades, quanto aos critérios de 
conformidade legal e de eficiência. 
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4. Resultados 
            
 
 

No sentido de conferir maior clareza aos resultados, podemos dividi-los em 5 grupos: 
Estrutura para implementação do PNAES (estrutura do ponto de vista físico, dos 
recursos humanos e das normas reguladora), Áreas de aplicação dos recursos, 
Divulgação e seleção dos candidatos, Exigência de contrapartida dos beneficiados e 
Avaliação dos resultados do programa. 
 
 

4.1. Estrutura para implementação do PNAES 
 

Quanto à estrutura disponível para a implementação do PNAES foram avaliados a 
estrutura física e tecnológica disponível, as normas internas elaboradas para 
regulamentar o programa na IFES e os recursos humanos alocados para atender o 
PNAES, tanto no aspecto quantitativo quanto no aspecto qualitativo, referente à 
formação que se entende adequada para o objeto, no caso, assistentes sociais, 
psicólogos, pedagogos; bem como profissionais de suporte à área finalística, como 
administradores, contadores e etc. 
 
O gráfico abaixo evidencia os resultados: 

 
Gráfico 3: Estrutura para Implementação do PNAES. 

 

 
 
Fonte: CGU. A partir da consolidação de amostra de avaliações individuais. 

 
Na maioria das IFES avaliadas, os recursos humanos, particularmente no que 
concerne à qualidade dos profissionais, na maior parte assistentes sociais, se mostrou 
adequada às necessidades do programa. A questão da qualidade dos profissionais, 

44,8%

53,4%

25,9%

55,2%

46,6%

74,1%

O Setor da Ifes que cuida do PNAES possui uma
estrutura física adequada?

Existem normas que regulamentam devidamente o
PNAES no âmbito da IFES?

O Setor da IFES que cuida do PNAES possui recursos
humanos adequados?

SIM NÃO
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entendida como a formação dos mesmos, é de particular relevância, pois o programa 
tem um caráter assistencial que envolve o trato com os estudantes, análise das 
condições socioeconômicas dos mesmos, decisões quanto a aplicação dos recursos 
e avaliações do andamento do programa. Por essa razão, na avaliação da 
adequabilidade dos recursos humanos, de forma geral, foi dado maior peso à questão 
da qualificação do que à questão da quantidade, salvo em casos específicos, nos 
quais se constatou um número significativamente reduzido de pessoal envolvido. 
Assim, apesar de em 74,1% dos casos os recursos humanos terem sido considerados 
satisfatórios, apenas em 50,0% desses casos a quantidade desses recursos foi 
considerada apropriada e, em alguns casos, não foi possível avaliar essa quantidade 
como, por exemplo, na UFRR1, por não haver um setor específico responsável pela 
execução do PNAES nesta IFES.  
 
A FUB2, por outro lado, em sua Diretoria de Desenvolvimento Social, possui um total 
de 46 funcionários, incluindo 3 pedagogos e 23 assistentes sociais, e conta com 
sistemas de informação através dos quais, entre outras, é possível verificar a condição 
socioeconômica e o desempenho estudantil dos alunos, contando, portanto, com uma 
estrutura de recursos humanos suficientemente adequada. 
 
Verificou-se que 53,4% das IFES auditadas não possuem normatização interna para 
o processo relacionado à concessão de benefícios com os recursos do PNAES. Essa 
é uma questão relevante, pois o Decreto que regulamenta o programa apenas delimita 
linhas gerais para que, no âmbito da autonomia das IFES, sejam estabelecidas 
regulamentações mais específicas. A ausência de regulamentação caracteriza, em 
primeiro lugar, deficiência de comunicação interna administrativa, na medida em que 
a Direção da IFES não expõe expectativas e diretrizes para a implementação. Outra 
consequência está relacionada à caracterização da ausência de estabelecimento de 
procedimentos de controle como responsabilidades de revisão, conferência e 
supervisão. E por fim, significa restrição da transparência. O cenário demonstrado traz 
o risco de que os recursos não sejam empregados de forma a maximizar os objetivos 
do programa. 
 
Quanto à estrutura física disponível para o funcionamento do programa, por se tratar 
de um programa de carácter assistencial, espera-se que disponha de local para 
atender aos estudantes e local onde os processos administrativos possam ser 
realizados a contento. Entretanto, em 44,8% dos casos observados, não foi verificado 
haver estrutura física apropriada, o que não facilita a concretização das metas do 
programa. 
 
Como exemplo de boas práticas, a FURG3 possui estrutura física adequada, contando 
inclusive com salas privativas para atendimento dos alunos. Além do Regimento da 
Reitoria, com as atribuições da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, há normas 
específicas para os benefícios como a Instrução Normativa PRAE 003/2011 e a PRAE 
003/2012, que tratam do acesso à alimentação estudantil, assistência básica e 
moradia estudantil. Outro exemplo é a UFOP4, também com estrutura física adequada, 

                                                 
1 Universidade Federal de Roraima. 
2 Fundação Universidade de Brasília. 
3 Universidade Federal do Rio Grande. 
4 Universidade Federal de Ouro Preto 
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salas de recepção, atendimento pedagógico, para orientação, para triagem de 
documentos e multiuso. 
 
Analisando-se todos esses 3 aspectos, a estrutura física, os recursos humanos 
envolvidos e a normatização do programa, de uma forma geral, as IFES apresentam 
uma razoável estrutura para desenvolver o programa, sendo a ausência de 
regulamentação em mais da metade dos casos avaliados uma questão 
particularmente crítica, ocasionando potencial impacto no atendimento dos objetivos 
e na qualidade e focalização dos benefícios. 
 
 

4.2. Áreas de aplicação dos recursos 
                 

 
Antes da fase de implementação do PNAES, a unidade deve planejar suas ações, 
ainda que não haja uma normatização interna específica para tal. Esse procedimento 
envolve a seleção das áreas de atuação a ser feita em conformidade com o Decreto 
7.234/2010, que estabelece as possíveis áreas de atuação (moradia estudantil, 
alimentação, etc.). Não obstante as IFES deverão considerar suas próprias 
especificidades, as áreas estratégicas de ensino pesquisa e extensão e aquelas que 
atendam às necessidades identificadas por seus corpos discente. Desde que a 
instituição execute as ações conforme essas diretrizes gerais, há uma certa liberdade 
na aplicação dos recursos. 
 
Assim, quanto às áreas de atuação, nas avaliações individuais, procedeu-se à análise 
da documentação apresentada pelas IFES e foram realizadas consultas a 
pagamentos feitos com recursos do PNAES. Também foi avaliado se as IFES 
consideraram as necessidades identificadas pelos alunos, levando se em conta, para 
isso, demandas apresentadas pelos respectivos Diretórios Centrais Estudantis, 
coletadas pelos assistentes sociais, apresentadas por ocasião de planejamentos 
conjuntos dos orçamentos, planos diretores ou dados obtidos através de estudos 
formais mais direcionados. 
 
Dessa forma, foram obtidos os dados apresentados no gráfico abaixo, evidenciando 
um quadro de esforço de conformidade desassociado de iniciativas que 
proporcionariam maior efetividade na aplicação dos recursos: 
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Gráfico 4: Aplicação dos Recursos. 

 

 
 
Fonte: CGU. A partir da consolidação de amostra de avaliações individuais. 
 

Um breve exame desses dados mostra que, de forma geral, as escolhas das áreas de 
atuação das IFES estão de acordo com as modalidades previstas no Decreto 
7.234/2010. 
 
Quanto à forma como esses recursos são repassados aos alunos, verificou-se que, 
na maior parte das IFES, esses recursos são entregues na forma de bolsas ou auxílios 
pecuniários. Essas bolsas, embora não estejam previstas no Decreto 7.234/2010, 
quando concedidas mediante processo seletivo com base em critérios 
socioeconômicos, atendem aos objetivos preconizados na legislação, embora possam 
ser beneficiadas por uma regulamentação mais precisa. 
 
Algumas exceções são a utilização dos recursos do PNAES para bolsas de Iniciação 
Científica e Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, que não são 
concedidas priorizando estudantes socioeconomicamente vulneráveis, verificada na 
UFRR5, o Auxílio Visita Familiar, para estudantes visitarem os familiares, concedido 
na UFPE6 e a utilização do PNAES para obras e instalações, verificada na UFPR7 e 
na UFSE8. 
 
Apesar dessas e outras poucas exceções, pode-se dizer que as áreas de atuação 
para utilização dos recursos do PNAES pelas IFES estão de acordo com o que dispõe 
o Decreto 7.234/2010.  
 
Quanto ao desenvolvimento de estudos para avaliação de demanda, principalmente 
visando levar em consideração as demandas identificadas pelos próprios estudantes, 
na amostra examinada, em 53,4% das IFES verificadas, não foi observado nenhuma 
interação com estudantes ou levantamento de diagnóstico no sentido de orientar a 

                                                 
5 Universidade Federal de Roraima. 
6 Universidade Federal de Pernambuco. 
7 Universidade Federal do Paraná. 
8 Universidade Federal de Sergipe. 

53,4%

17,2%

46,6%

82,8%

A escolha das áreas de atuação pela Universidade foi
fundamentada em estudos e análises relativas à demanda

social?

As áreas de atuação definidas pela Universidade e a
aplicação dos recursos do PNAES estão de acordo com as

modalidades previstas no Decreto 7.234/2010?

SIM NÃO
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aplicação dos recursos.  Trata-se da caracterização de um cenário de definição de 
rumos e de planejamento de alocação de recursos desacompanhado de subsídios 
fundamentais à aderência das iniciativas empreendidas ao propósito da política.  
 
A participação do corpo discente nessa etapa da implementação do PNAES com o 
propósito de planejar a aplicação dos recursos se vincula diretamente à focalização 
nas necessidades dos beneficiários. Isso significa que em 53,4% das IFES auditadas 
houve o risco de captura dos recursos disponíveis por outras finalidades, seja por 
desconhecimento dos agentes/gestores da realidade envolvida, seja pelo atendimento 
de outros interesses concorrentes.  
 
Cabe ressaltar que a finalidade do PNAES é a redução das taxas de retenção e 
evasão de estudantes socioeconomicamente vulneráveis. Por isso, o razoável 
percentual positivo de aplicação de recursos nas áreas previstas no Decreto nº 
7.234/2010, conforme verificado nas auditorias, não reduz a importância da 
participação discente. O espectro de escopo de atuação do PNAES definido no 
Decreto é amplo e dá pouca margem de desalinhamento não intencional, o que denota 
probabilidade de alto índice de conformidade. Por outro lado, essa característica 
enseja o risco dos recursos serem capturados para finalidades conformes 
desvirtuadas dos rumos necessários à redução das taxas de retenção e evasão diante 
da realidade local, ou do ambiente universitário nacional.       
 
Por fim, pelo fato da participação dos discentes não estarem presentes desde as 
primeiras etapas da implementação do programa, vislumbra-se deficiências de 
transparência das decisões e fragilidade no acompanhamento individual e coletivo dos 
alunos, etapa fundamental de monitoramento da política. 

 
 

4.3. Divulgação e seleção dos candidatos 
 

Escolhidas as áreas de aplicação dos recursos do PNAES, a política se inicia com a 
divulgação dos benefícios que serão ofertados aos alunos, geralmente por meio de 
edital. Após essa divulgação, a instituição realiza a seleção dos beneficiários, a partir 
dos critérios definidos na normatização interna e publicados nos editais, em 
conformidade com o estabelecido no Decreto nº 7.234/2010. 

 
A divulgação dos benefícios ofertados é um momento sensível do processo, pois, sem 
uma divulgação adequada, há risco de alunos socioeconomicamente vulneráveis não 
conhecerem os benefícios ofertados e, eventualmente, abandonarem os cursos por 
falta de apoio, impactando a finalidade. 

 
A fase seguinte, a de seleção dos beneficiários, ocorre com a definição dos critérios 
de seleção no âmbito da Universidade. Esta etapa possui elevada criticidade já que a 
legislação dá ampla margem para as IFES definirem os critérios de seleção, nos 
seguintes termos: “Caberá à instituição federal de ensino superior definir os critérios 
e a metodologia de seleção dos alunos de graduação a serem beneficiados. (§ 2º, art. 
3º, Decreto nº 7.234/2010) ”. Por outro lado, em que pese essa flexibilidade permitida 
pela legislação, o mesmo decreto faz a seguinte restrição: 
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“Art. 5º  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. 
Parágrafo único.  Além dos requisitos previstos no 
caput, as instituições federais de ensino superior 
deverão fixar: 
I - requisitos para a percepção de assistência 
estudantil, observado o disposto no caput do art. 2º; 
(...)” 

 
E, no caput do art. 2°. Lemos: 
 

“Art. 2°. São objetivos do PNAES: 

I – democratizar as condições de permanência dos 
jovens na educação superior pública federal; 

II - minimizar os efeitos das desigualdades sociais e 
regionais na permanência e conclusão da educação 
superior; 

III - reduzir as taxas de retenção e evasão; e 

IV - contribuir para a promoção da inclusão social pela 
educação.” 

 
Assim, nos trabalhos realizados, verificou-se a forma utilizada para divulgar os 
benefícios concedidos através do PNAES, a conformidade dos critérios utilizados para 
a seleção dos beneficiários com o Decreto 7.234/2010, em particular quanto ao critério 
da vulnerabilidade socioeconômica, e eventuais fragilidades encontradas nesse 
processo de seleção. 
 
 
 
 
 
 
 
O gráfico a seguir explicita os resultados encontrados: 

 
 
Gráfico 5: Divulgação e Seleção. 
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Fonte: CGU. A partir da consolidação de amostra de avaliações individuais. 

 
Em algumas poucas IFES, verificou-se deficiências na divulgação do PNAES. Na 
UFG9, por exemplo, o site da IFES não possuía link ou banner na página principal que 
permitisse aceso direto à assistência estudantil. Na UFRJ10, verificou-se que a página 
na internet não divulga de forma adequada o endereço do local onde devem ser 
realizadas as inscrições, nem as datas importantes para esse processo.  

 
De forma geral, entretanto, as IFES divulgam o programa de forma adequada, por 
editais, nos respectivos sítios eletrônicos e encaminhando e-mails para os alunos. Na 
UFMG11, a política de assistência ao estudante é realizada com o auxílio da Fundação 
Universitária Mendes Pimentel (Fump) que, durante o período de matrícula e recepção 
de novos alunos, divulga o programa por intermédio de um espaço físico no local da 
matrícula denominado de “Fump Itinerante”. 

 
Quanto aos critérios de seleção, na maior parte das IFES, estão em conformidade 
com os ditames do Decreto nº 7.234/2010. Em alguns casos, entretanto, a IFES possui 
diversas modalidades de assistência ao estudante implementadas com recursos do 
PNAES e em algumas delas não aplica esses critérios. É o que se verifica, por 
exemplo, na UFRN12, na UFRR13, na UFPE14, na UFPI15 e na UFRRJ16, que, de forma 
geral, empregam os recursos do PNAES utilizando os devidos critérios de seleção, 
mas que, em auxílios relacionados ao esporte, empregam critérios de seleção que 
não contemplam a vulnerabilidade socioeconômica. Na UFSE17, foi identificado a 

                                                 
9 Universidade Federal de Goiás. 
10 Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
11 Universidade Federal de Minas Gerais 
12 Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
13 Universidade Federal de Roraima. 
14 Universidade Federal de Pernambuco. 
15 Fundação Universidade Federal do Piauí. 
16 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
17 Universidade Federal de Sergipe 

39,7%

37,9%

19,0%

60,3%

62,1%

81,0%

O processo de seleção é eficiente?

Os critérios de seleção são adequados?

A divulgação do programa é eficiente, atingindo o público
alvo da política?

SIM NÃO
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utilização dos recursos do PNAES para as bolsas de PIBIC, PIBIX, PIBITI e PET18, 
que tem caráter e critérios acadêmicos de seleção. 

 
Esse contexto evidencia uma lacuna na formulação da política, absorvida e 
potencializada pela implementação descentralizada nas IFES. Trata-se da ausência 
de diretrizes operacionais para realizar a priorização estabelecida no artigo 5º do 
Decreto nº 7.234/2010. Verifica-se que essa lacuna está mais fortemente relacionada 
à aspectos de controle para garantia de resultados do que preservação da autonomia 
universitária.    

 
Em muitos casos os critérios utilizados não proporcionam evidenciação da prática do 
disposto no art. 5º, situações que podem apresentar risco de escolhas de aplicação 
de recursos não focalizadas nos beneficiários prioritários, a exemplo dos casos 
citados anteriormente. A focalização no público prioritário preserva o propósito da 
política proporcionado maior garantia do retorno desse investimento social. 

 
Quanto a eficiência do processo de seleção dos alunos a serem beneficiados pelos 
recursos do PNAES, em 39,7% dos casos, foram observadas fragilidades como 
exemplos de seleção de estudantes que não correspondem aos critérios 
estabelecidos e, na quase totalidade desses casos não foram encontradas instâncias 
de controle suficientemente robustas para garantir um processo de seleção 
razoavelmente seguro, caso das IEFES UFCA19, UFERSA20, UFFS21, UFJF22, dentre 
outras. 

 
 

4.4. Exigência de contrapartida dos beneficiários 
 

Em relação à contrapartida, embora sua obrigatoriedade não esteja explícita na 
legislação, não seria uma boa prática a ausência de regras para que o aluno continue 
recebendo benefícios. Não seria adequado, e iria contra aos objetivos da política, por 
exemplo, a concessão de benefícios a alunos que não tenham uma frequencia mínima 
e rendimento acadêmico mínimo. Caso o aluno não mantenha frequência suficiente 
para aprovação nas disciplinas irá reprovar, atrasando o período previsto para 
formatura e, consequentemente, impactando negativamente na taxa de retenção, um 
dos objetivos do PNAES. 

 
Por outro lado, essa contrapartida não deve ser, ela mesma, razão para um aumento 
de evasão, uma vez que a diminuição da evasão é a finalidade do PNAES. De fato, 
dentre as IFES que apresentavam a necessidade de contrapartida, não foi observado 
prejuízo ao alcance dos objetivos do programa. O gráfico abaixo ilustra os resultados 
obtidos. 
 

                                                 
18 Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Extensão, Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Programa de Educação Tutorial. 
19 Universidade Federal do Cariri. 
20 Universidade Federal Rural do Semi-Árido - RN 
21 Universidade Federal da Fronteira Sul 
22 Universidade Federal de Juiz de Fora 
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Gráfico 6: Contrapartida pelo benefício 
 

 
 
Fonte: CGU. A partir da consolidação de amostra de avaliações individuais. 

 
De forma geral, nas IFES avaliadas, a contrapartida exigida para a continuação do 
pagamento dos benefícios do programa está relacionada à frequência e a um 
aproveitamento mínimo nas disciplinas cursadas, mesmas exigências feitas para que 
os alunos não sejam jubilados. O panorama demonstrado indica o uso maciço de 
prática não institucionalizada. 

 
Analisando individualmente os casos, verifica-se situações como a da UFRN23, em 
que o aluno beneficiário deve apresentar desempenho acadêmico igual o superior aos 
demais alunos, entretanto, a ausência de controle quanto a essa contrapartida torna 
essa regra sem efeito, não contribuindo e nem prejudicando os objetivos do programa. 

 
Em muitas IFES, tais como a UNIFAP24, UFCA25, UFCE26, UFRN27, UFJF28 e UFPR29, 
foram identificadas fragilidades nos controles referente à contrapartida, de forma a 
não se observar nenhum impacto negativo em relação aos objetivos do PNAES. 

 
Na UFG30 não foi observado exigência de qualquer contrapartida se verificando, 
inclusive, a existência de alunos com o status de inativo recebendo auxílio do 
programa. 

 
Já na UFVJM31, por outro lado, além das exigências de frequência e de 
aproveitamento mínimo nas matérias cursadas, há também a de dedicar-se a 

                                                 
23 Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
24 Fundação Universidade Federal do Amapá. 
25 Universidade Federal do Cariri. 
26 Universidade Federal do Ceará. 
27 Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
28 Universidade Federal de Juiz de Fora. 
29 Universidade Federal do Paraná. 
30 Universidade Federal de Goiás. 
31 Universidade Federal Vales Jequitinhonha e Mucuri. 

5,3%

1,7%

94,7%

98,3%

O estabelecimento dessa contrapartida não prejutica o
alcance dos objetivos do programa?

Existem critérios de contrapartida, estabelecidos pela
IFES, para a manutenção do benefício?

SIM NÃO
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atividades de pesquisa, extensão, cultura, ensino, monitoria ou tutoria, sendo que, 
também nessa IFES, foi considerado que tais exigências não causam dificuldades à 
realização dos objetivos do PNAES.  
 
 
 

4.5. Avaliação do Programa 
 

A visão sobre o ciclo de qualquer política pública pode utilizar como referenciais as 
seguintes funções administrativas: planejamento, implementação, controle e 
avaliação, sendo está última a etapa que tem por principal propósito verificar se os 
objetivos foram alcançados conforme previsto na política em questão. 

 
A esse respeito, o Decreto 7.234, que instituiu o PNAES, estabelece no inciso II do 
artigo 5°. A obrigação da IFES de fixar “mecanismos de acompanhamento e avaliação 
do PNAES”.   

 
Embora não haja um maior detalhamento dos normativos quanto a avaliação a ser 
feita, o Decreto 7.234, em seu primeiro artigo, estabelece a redução da evasão da 
graduação como finalidade do programa que, conforme o segundo artigo, também 
tem, por objetivo: “I – democratizar as condições de permanência dos jovens na 
educação superior pública federal; II - minimizar os efeitos das desigualdades sociais 
e regionais na permanência e conclusão da educação superior; III - reduzir as taxas 
de retenção e evasão; e IV - contribuir para a promoção da inclusão social pela 
educação.”. 

 
A avaliação, portanto, deve procurar verificar em que medida a finalidade e esses 
objetivos estão sendo alcançados pelo programa. Assim, avaliar o programa pode 
significar avaliar se o público alvo está sendo efetivamente alcançado, em que medida 
o programa está alcançando a todos que dele necessitam, a justiça quanto aos 
critérios de concessão de benefícios entre os beneficiários e a redução da taxa de 
evasão dos cursos de graduação, particularmente no que se refere ao público a quem 
o PNAES é destinado. 
 
O gráfico abaixo detalha os resultados encontrados nas IFES: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 7: Avaliações de resultados 
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Fonte: CGU. A partir da consolidação de amostra de avaliações individuais. 

 
O percentual positivo de 10,3% inclui como avaliação dos resultados do programa a 
síntese de dados a respeito de aprovação, reprovação e trancamento de disciplinas 
por parte de estudantes contemplados pelo programa, que acontece na UFAC32, uma 
análise entre o rendimento acadêmico dos estudantes que recebem o auxílio de um 
dos auxílios pagos com os recursos do PNAES, situação detectada na UFPR33, e 
avaliações feitas através de reuniões realizadas ao final de cada período letivo, que 
ocorrem na UFSE34. Inclui, também, pesquisas de satisfação realizadas pela UFU35, 
que também apresentou uma lista de indicadores relevantes a serem acompanhados, 
o que já vem sendo realizado pela UFV36 e pela UFPR37. Com relação à UFPR37, cabe 
ressaltar que realizou um estudo do desempenho de seus programas assistenciais 
bastante completo, incluindo correlações das taxas de evasão e retenção com as 
atividades assistenciais, simulação do impacto dessas ações e de eventual 
encerramento das mesmas. 

 
Assim, apesar de previstas no Decreto 7.234/2010, não foram encontradas avaliações 
consistentes do programa na quase totalidade das IFES auditadas, sendo esta uma 
fragilidade relevante que evidencia lacuna de governança interna nas unidades 
avaliadas com impacto nos processos de diagnóstico e aplicação dos recursos, assim 
como risco diretamente vinculado à gestão nacional, haja vista a deficiência de 
informações relevantes para tomada de decisão, a exemplo de alocação de recursos 
na Lei Orçamentária Anual. 
 

                                                 
32 Fundação Universidade Federal do Acre. 
33 Universidade Federal do Paraná. 
34 Universidade Federal do Sergipe. 
35 Fundação Universidade Federal de Uberlândia. 
36 Universidade Federal de Viçosa. 
37 Universidade Federal do Paraná. 
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5. Conclusão 
 

Como foi dito no início deste relatório, o Programa Nacional de Assistência aos 
Estudantes (PNAES) tem por finalidade a diminuição da evasão e da retenção de 
estudantes de graduação socioeconomicamente vulneráveis. Trata-se de emprego de 
recursos que chegam a aproximadamente um bilhão ao ano, recursos esses que são 
repassados às IFES, respeitando os ditames do Decreto 7.234/2010. Com essa 
limitação, cada IFES deve regulamentar o dispêndio desses recursos, observando 
suas próprias particularidades e necessidades identificadas por seus alunos.  

 
Quanto às estruturas das IFES para a implementação dessa assistência estudantil, a 
avaliação feita não apresentou fragilidades significativas quanto aos recursos 
humanos e físicos alocados. Entretanto, ressalta-se a aferição de que mais da metade 
das unidades avaliadas não normatizou internamente o processo, sendo essa uma 
fragilidade relevante que precisa ser tratada. 

 
Verificou-se também que 61% das IFES analisadas não incorpora as demandas dos 
estudantes no processo de estabelecer as áreas onde os recursos serão utilizados. 
Essa distância do corpo discente traz os riscos da menor participação dos alunos e, 
consequentemente, menor acompanhamento, monitoramento, transparência do 
programa, maior risco de ocorrer irregularidades e dos recursos não terem sua melhor 
utilização.  

 
Outra questão relevante foi a constatação de recursos do PNAES sendo empregados 
em desconformidade com o estabelecido no Decreto 7.234/2010. Ainda que isso tenha 
sido verificado em apenas 20% das IFES e que, mesmo nessas IFES, a maior parte 
dos recursos do PNAES sejam empregados em conformidade com a norma 
regulamentadora, é uma constatação que precisa ser convenientemente tratada. 

 
Quanto ao processo de seleção dos candidatos, constatou-se que 41% das IFES 
empregavam parte dos recursos do programa utilizando critérios de seleção dos 
beneficiários em desconformidade com o estabelecido na legislação e, em 44% delas, 
verificou-se fragilidades quanto a eficiência dessa seleção. São constatações 
relevantes que afetam diretamente o sucesso do programa, sua finalidade e seus 
objetivos, e apontam para a necessidade de uma política que fortaleça a 
implementação de controles desses processos. 

 
Também foi verificada uma significativa ausência de avaliações dos resultados do 
programa, por parte das IFES, em desconformidade com o que estabelece o Decreto 
7.234/2010. Verificou-se umas poucas práticas avaliativas isoladas que não 
possibilitam ao órgão central um diagnóstico consistente do programa, não havendo 
o conhecimento que seria esperado sobre o alcance das intervenções subsidiadas 
com recursos da Lei Orçamentária Anual para o PNAES, situação que impacta 
diretamente a atividade de elaboração da proposta orçamentária realizada no MEC, 
justamente pela não coleta de fatores endógenos à política. Esse contexto é agravado 
pela carência de iniciativas de participação dos discentes e de transparência, 
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elementos que poderiam mitigar eventuais ineficiências, reduzir o risco de captação 
dos recursos para outros projetos e atividades de ensino, pesquisa e extensão, e 
também alinhar expectativas e destinações de recursos com os usuários da política.  

 
Verifica-se também um quadro de limitação de governança e de gestão da política, 
tomando como referência a ausência de diretriz operacional de focalização e as 
deficiências de normatização interna, visões que evidenciam riscos de eficácia na 
redução das taxas de evasão e retenção. 

 
Considerando o escopo, metodologia do trabalho, e as análises expostas, avalia-se 
que a política acontece com carências instrumentais e administrativas significativas, e 
que corre riscos altos de ineficácia e ineficiência diante dos objetivos prescritos no 
Decreto nº 7.234/2010, e do montante de recursos alocados na LOA. É evidenciado 
nesse cenário restrições à comunicação e coordenação vertical e horizontal de uma 
política de carácter complementar às demais políticas e ferramentas do MEC voltadas 
à otimização das vagas de graduação no ensino superior federal, como é o caso do 
SISU – Sistema de Seleção Unificada.  

 
Também é oportuno mencionar que, nas avaliações realizadas, foram encontradas 
outras irregularidades, mas de caráter pontual, tratadas diretamente com as 
respectivas IFES, para o aprimoramento do PNAES. 

 
O Ministério da Educação, por meio da SESU, expressou sua plena compreensão e 
concordância em relação às potencialidades e às fragilidades expostas neste 
Relatório, propondo medidas para mitigar as fragilidades observadas e fortalecer o 
desenvolvimento do Programa, resumidas nas seguintes diretrizes: 

 
1. Criação de instrumentos para subsidiar a avaliação e o 

acompanhamento da execução dos auxílios concedidos pelas 
instituições públicas federais no âmbito do Programa; 

2. Aperfeiçoamento dos mecanismos de verificação e validação da renda 
declarara pelo estudante quanto ao grupo familiar 

3. Revisão dos normativos que regulamentam o Programa, especialmente, 
critérios de elegibilidade, formas de seleção dos beneficiários, repasse 
dos recursos, áreas de abrangência do Programa entre outros. 
 

Essa manifestação da SESU evidencia uma concordância entre o MEC e a CGU 
quanto às principais questões a serem tratadas para o aperfeiçoamento do PNAES. 
Nesse sentido, encaminhamos as seguintes recomendações: 

 
Recomendação 1: Estabelecer cronograma (com definição de etapas e agentes 
responsáveis) para implementação de mecanismos de acompanhamento e avaliação 
da política pública do PNAES, que contemple os seguintes aspectos acerca da sua 
execução no âmbito das IFES: a) conformidade dos auxílios concedidos em relação 
às áreas e às prioridades elencadas no Decreto 7.234/2010; b) participação do corpo 
discente na definição das áreas de atuação do Programa; c) adequação do processo 
de seleção e renovação dos beneficiários, incluindo forma de divulgação, critérios e 
controles adotados; d) resultados das avaliações do PNAES realizadas; e) 
normatizações internas quanto ao PNAES e suas alterações; e f) elegibilidade dos 
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beneficiários da política, valendo-se de rotinas de auditoria de dados e da utilização 
do Cadastro Único dos Programas Sociais. 
 
Recomendação 2: Revisar normatização do PNAES contemplando as medidas 
necessárias para: a) realizar as alocações orçamentárias e financeiras de recursos 
para o PNAES considerando os ditames do Decreto nº 7.234/2010 e os resultados 
das avaliações realizadas sobre a execução da Política nas IFES; b) prever a 
obrigatoriedade de que as IFES incluam todos os potenciais beneficiários do PNAES 
no Cadastro Único dos Programas Sociais; c) estabelecer os instrumentos e 
mecanismos de monitoramento da política; e d) definir regra de publicação no sítio da 
IFES dos atos relacionados ao PNAES, tais como edital, seleção, lista de requerentes 
e lista de beneficiados, dentre outros aspectos atinentes à transparência do processo. 
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Anexo – Relatórios de Auditoria 

Consolidados 
 
 
 

Instituição Federal de Ensino Superior Nº Relatório 

154040 - Fundação Universidade de Brasília 201504852 

154044 - Fundação Universidade Federal - Acre 201505025 

153045 - Universidade Federal do Ceará 201505031 

153046 - Universidade Federal do Espírito Santo 201505032 

153052 - Universidade Federal de Goiás 201505033 

153062 - Universidade Federal de Minas Gerais 201505034 

154054 - Fundação Universidade Federal - Mato Grosso do Sul 201505035 

154045 - Fundação Universidade Federal - Mato Grosso 201505036 

158515 - Universidade Federal do Oeste do Pará 201505037 

153065 - Universidade Federal da Paraíba 201505038 

153080 - Universidade Federal de Pernambuco 201505039 

154048 - Fundação Universidade Federal - Piauí 201505040 

153079 - Universidade Federal do Paraná 201505041 

153115 - Universidade Federal do Rio de Janeiro 201505043 

153166 - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 201505044 

153103 - Universidade Federal do Rio Grande do Norte 201505045 

153114 - Universidade Federal do Rio Grande do Sul 201505046 

154042 - Universidade Federal do Rio Grande 201505047 

153163 - Universidade Federal de Santa Catarina 201505048 

158517 - Universidade Federal da Fronteira Sul 201505049 

153031 - Universidade Federal de São Paulo 201505050 

153036 - Universidade Federal Vales Jequitinhonha e Mucuri 201505629 

154046 - Universidade Federal de Ouro Preto 201505630 

154069 - Fundação Universidade Federal - São João Del-Rei 201505631 

153061 - Universidade Federal de Juiz de Fora 201505632 

153033 - Universidade Federal Rural do Semiárido - Rio Grande do Norte 201505782 

158719 - Universidade Federal do Cariri 201505834 

154050 - Fundação Universidade Federal - Sergipe 201505835 

154041 - Fundação Universidade Federal - Maranhão 201505837 
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Instituição Federal de Ensino Superior Nº Relatório 

154080 - Universidade Federal de Roraima 201505838 

154215 - Fundação Universidade Federal - Amapá 201600129 

153028 - Universidade Federal de Alfenas 201601718 

153030 - Universidade Federal de Itajubá 201601721 

153032 - Universidade Federal de Lavras 201601722 

154421 - Fundação Universidade Federal Vale São Francisco 201601745 

153165 - Universidade Federal Rural de Pernambuco 201601746 

154502 - Fundação Universidade Federal - Grande Dourados 201601866 

153056 - Universidade Federal Fluminense 201602506 

153063 - Universidade Federal do Pará 201603227 

158658 - Universidade Federal da Integração Latino Americana 201603350 

154032 - Fundação Universidade Federal - Ciência da Saúde de Porto Alegre 201603351 

154359 - Fundação Universidade Federal - Pampa 201603352 

154049 - Fundação Universidade Federal - São Carlos 201603353 

154503 - Fundação Universidade Federal - Abc 201603354 

154419 - Fundação Universidade Federal - Tocantins 201603355 

154055 - Fundação Universidade Federal - Rondônia 201603356 

158718 - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará 201603439 

154043 - Fundação Universidade Federal - Uberlândia 201604711 

154051 - Universidade Federal de Viçosa 201604712 

153034 - Universidade Federal Rural da Amazônia 201700007 

153038 - Universidade Federal da Bahia 201505030 

153019 - Universidade Tecnológica Federal do Paraná 201505042 

154039 - Fundação Universidade Federal - Amazonas 201505836 

158195 - Universidade Federal de Campina Grande 201603195 

158565 - Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira 201603345 

153164 - Universidade Federal de Santa Maria 201603357 

154047 - Fundação Universidade Federal - Pelotas 201603358 

158717 - Universidade Federal do Oeste da Bahia 201603437 

 


