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_______________________________________________ 

Análise Gerencial 
 
Senhor Superintendente da CGU-Regional/TO,  
 
 

Por meio deste relatório, apresentam-se os resultados do trabalho de Avaliação dos 
Resultados da Gestão na FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
TOCANTINS realizado de acordo com os preceitos contidos na Ordem de Serviço n.º 
201603355 e em atendimento ao inciso II do Art. 74, da Constituição Federal de 1988, 
de acordo com o qual cabe ao Sistema de Controle Interno: “comprovar a legalidade e 
avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e 
patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal”. 

 
1. Introdução 
 
 

O presente trabalho foi realizado em Palmas - TO, com o objetivo de avaliar a gestão da 
unidade. Para tanto, foi selecionado o macroprocesso denominado Assistência ao 
Estudante do Ensino de Graduação (Ação 4002), no âmbito do Programa Nacional de 
Assistência Estudantil (PNAES). O macroprocesso foi selecionado por estar 
estreitamente relacionado à missão institucional da unidade, qual seja, “formar 
profissionais cidadãos e produzir conhecimento com inovação e qualidade que 
contribuam para o desenvolvimento socioambiental do Estado do Tocantins e da 
Amazônia Legal”. 
 
Para este trabalho de avaliação, o período analisado foi de 1.º de maio de 2014 a 30 de 
junho de 2016. Os trabalhos de campo foram realizados no período de 11 de outubro de 
2016 a 9 de fevereiro de 2017, em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis 
ao Serviço Público Federal. 
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Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames. 
 

 
2. Resultados dos trabalhos 
 
 

A abordagem adotada pela CGU objetivou responder às seguintes questões de auditoria, 
referentes à avaliação do Programa Nacional de Assistência Estudantil: 
 

 
2.1 Os mecanismos de controles internos administrativos nas fases de 
planejamento, execução, controle e avaliação, no âmbito do setor responsável pela 
gestão do PNAES, estão adequados? 

A Universidade Federal do Tocantins – UFT operacionaliza o Programa de Assistência 

Estudantil (PNAES) por meio da Pró Reitoria de Assuntos Estudantis (PROEST). Criada em 2008, 

esta Pró-Reitoria é responsável pela assistência estudantil, operacionalizando iniciativas que 

visam à manutenção do aluno na UFT. 

 

O PNAES na UFT aplicou R$ 13.858.339,44 durante os exercícios de 2015 a outubro de 2016. 

 

Tabela - Áreas do PNAES na UFT: ano, valor e beneficiários 
Área/ Auxílio/Ano Valor aplicado Estudantes Beneficiados 
Permanência / 2015 5.116.297,87 12.657 (1) 
Permanência / 2016 5.156.071,33 (até mês 10) 12.778 (1) (até mês 10) 
Auxílio Viagem /2015 (Cultura) 134.434,00 326 
Auxílio Viagem /2016 (Cultura) 566.074,51 1.098 
Auxílio Viagem Esporte/ 2015(4) R$ 40.249,00 193 
Auxílio Saúde/2016 R$ 15.750,00 20 
Alimentação / 2015(3) R$ 1.148.243,71 220.670 (2) 
Alimentação /2016 (3) R$ 2.310.114,66 288.628 (2) 

Fonte: Anexo ao Ofício 041/2016-Proest/UFT, de 4 de novembro de 2016, em resposta à Solicitação de 
Auditoria n.º 201603355/001, de 17 de outubro de 2016. 
(1) Esses números representam quantidades de pagamentos realizados e não estudantes atendidos. Assim, 
se o estudante recebeu o auxílio por doze meses ele foi somado doze vezes. 
(2) Refeições servidas. 
(3) O acréscimo de valor sem o proporcional acréscimo de estudantes beneficiados se deu pelo reajuste no 
valor unitário das refeições. 
(4) A UFT não conta com auxílio esporte, mas subsidia, por meio do auxílio viagem, o deslocamento de 
estudantes que visam participar de algum evento esportivo. 
 
A Assistência Estudantil da UFT abrangeu em 2015 os estudantes de todos os campi da 
Universidade, que estão localizados nas cidades de Tocantinópolis, Araguaína, 
Miracema, Palmas, Porto Nacional, Gurupi e Arraias. Porém, nem todos os campi são 
contemplados com todos os programas assistenciais, uma vez que somente as unidades 
de Palmas, Araguaína e Gurupi possuem restaurante universitário. 
 
A UFT conta com cerca de 15.000 alunos de graduação (no exercício de 2015) e 
realizou o pagamento de um pouco mais de 1.000, ou seja, 6,67% dos estudantes 
recebem o auxílio permanência. Contudo, consultando o Perfil Socioeconômico e 
Cultural dos Estudantes de Graduação da Universidades Federais Brasileiras, elaborado 
pela ANDIFES em 2011, verifica-se que 63% dos estudantes da região norte tem renda 
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familiar de até 3 salários mínimos, ou seja, em tese este percentual de estudantes estaria 
dentro do público alvo do PNAES. 
 
Foi disponibilizada a documentação regimento, estatuto, normas, manuais, 
organograma, resoluções, Editais, etc.) que respalda a atuação da PROEST/UFT na 
execução do PNAES, o que favoreceu a análise do Programa. 
 
Os mecanismos de controles internos administrativos apresentam pontos críticos no 
sentido que o último edital para bolsas de auxilio permanência foi publicado em 2014, 
nos exercícios de 2015 e 2016, não se verificou a publicação, sendo que as bolsas 
concedidas foram dadas em caráter emergencial. Tal fato implica em uma falha na 
divulgação do programa. Neste caso, estudantes com perfil podem não ter acesso ao 
programa. 
  
##/Fato## 

 
 
2.2 O setor 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? 

A Proest situa-se em uma sala de aproximadamente 84 m², no bloco do campus onde 
também está localizada a Reitoria, e é composta de três diretorias e quatro órgãos 
auxiliares, conforme demonstrado no organograma a seguir. 
 
 

 

 

Na sala da Proest trabalham vinte servidores, cuja distribuição nos setores está mostrada 
a seguir. 
 
Quadro – Recursos humanos disponíveis na Proest. 

Setor/Função Atividades Cargo Quantidade 
Gabinete Gerenciar a Proest Pró-Reitor (Professor) 1 

Pró-Reitoria de Assuntos 
Estudantis

Diretoria de Esporte e Vida
Diretoria de Assistência 

Estudantil

Diretoria de Alimentação e 
Moradia - DAM 

(Restaurantes universitários 
e casas do estudante)

Controle interno, 
orçamentário e financeiro

Secretária Executiva

Coordenação de Apoio e 
Acompanhamento de 

Programas de Assistência 
Estudantil

Assessoria Jurídica
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Recepção Atendimento ao público; 
receber e entregar 
documentos. 

Recepcionista 1 

Coordenação de apoio Acompanhamento dos 
bolsistas de assistência 
estudantil. 

Coordenadora (Técnico em 
Assuntos Educacionais) 

1 

Pedagogo 1 
Diretoria de 
Alimentação e Moradia 

Gerenciar restaurantes 
universitários e casas dos 
estudantes. 

Diretora (Administradora) 1 
Administrador 1 
Estagiário 2 

Diretoria de Esporte Gerenciar programas 
relacionados a esporte e 
auxílio saúde. 

Diretora (Técnica Desportiva) 1 
Assistente em Administração 1 
Estagiário 2 

Diretoria de 
Assistência Estudantil 

Gerenciar bolsa 
permanência e auxílio a 
eventos. 

Diretor (Assistente em 
Administração) 

1 

Assistente Social 1 
Assistente em Administração 3 
Estagiário 1 

Controle Interno, 
Orçamentário e 
Financeiro 

Desempenhar as funções 
de controle interno do 
setor. 

Administradora 1 

Secretária Executiva Assessorar a direção; 
gerenciar informações; 
elaborar documentos e 
organizar eventos e 
viagens. 

Secretária Executiva 1 

Fonte: Ofício n.º 041/2016 – PROEST/UFT - Resposta à Solicitação de Auditoria n.º 201603355/01 

Cada campus dispõe de um núcleo responsável pela assistência estudantil, conforme 
mostrado no quadro abaixo. 
 
Quadro – Recursos humanos disponíveis nos campi. 

Campus Setor Cargos Quantidade 
Miracema Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico e 
Social (NAPS) 

Assistente Social 1 
Psicóloga 1 
Pedagogo 1 

Arraias Coordenação de 
Assistência Estudantil 
(CAE) 

Técnico em Assuntos 
Educacionais 

 

Assistente Social  
Araguaína Serviço Integrado 

Multiprofissional de 
Assistência Estudantil 
(SIMAE) 

Assistente Social 2 
Psicólogo 1 

Gurupi Serviço de Apoio Social 
e Psicopedagógico 
(SASP) 

Assistente Social 1 
Técnico em Assuntos 
Educacionais 

1 

Enfermeiro  
Palmas Serviço Integrado 

Multiprofissional de 
Assistência Estudantil 
(SIMAE) 

Assistente Social 2 

Coord. de Apoio 
Pedagógico 

Pedagoga 3 
Psicóloga 2 

Porto Nacional Serviço Integrado 
Multiprofissional de 
Assistência Estudantil 
(SIMAE) 

Assistente Social 1 
Pedagoga 1 

Tocantinópolis Setor de Apoio às 
Políticas Estudantis 
(SAPE) 

Técnico em Assuntos 
Educacionais 

1 

Assistente Social 1 
Pedagogo 1 
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Psicólogo 1 
Fonte: Informações enviadas por e-mail pela Proest, em 21 de dezembro de 2016. 

 

As normas que definem a execução de cada benefício são estipuladas nos editais de 
seleção dos estudantes e as responsabilidades dos setores que operacionalizam os 
benefícios encontram-se mapeadas em fluxogramas. 
 
Com relação à organização dos processos dos alunos beneficiários, eles são organizados 
de acordo com a nota de empenho. Anualmente, a Proest abre os processos e insere os 
dados dos alunos beneficiários. Esta forma de organização torna bastante dificultosa a 
identificação de informações de um determinado estudante. O volume de processos é 
cada vez maior, não havendo mais espaço para acomodá-los. Alguns processos 
encontram-se em caixas no chão por não haver mais armários para eles. 
 
A sala está equipada com dezessete computadores e uma impressora multifuncional. 
 
Para o cadastramento de informações sobre benefícios a estudantes, a Proest utiliza um 
módulo no sistema informatizado SIE (Sistema de Informação para o Ensino), sistema 
que gerencia as atividades acadêmicas dos alunos. No entanto, verificou-se que o 
módulo ainda não funciona integralmente. Constatou-se, também, que não é possível 
realizar consultas por nome de aluno ou matrícula e, a partir daí, identificar qual 
benefício, o tipo e o número do processo a que está vinculado. Também não há uma 
consulta que possibilite ao gestor visualizar todos os dados de um determinado aluno, 
incluindo os benefícios que recebe e demais dados da vida acadêmica do aluno em um 
único lugar. 
 
A Diretoria de Tecnologia da Informação está desenvolvendo um sistema chamado de 
CUBO que possibilitará a tramitação das concessões de benefícios apenas via sistema, 
dispensando sua tramitação em papel. 
 
De acordo com informações encaminhadas por meio do Ofício n.º 041/2016 – 
PROEST/UFT, de 4 de novembro de 2016, a Proest não dispõe de um sistema para 
controle dos procedimentos de concessão dos benefícios. Em geral, o controle da lista 
de beneficiários dos programas e controle orçamentário é realizado por planilhas 
eletrônicas. 
 
  
##/Fato## 

 
 
2.3 Os controles administrativos relativos à seleção de alunos e sobre os 
pagamentos efetuados no âmbito do PNAES são eficientes? 

No âmbito da UFT, existem quatro programas distintos, bolsa permanência, auxílio 
viagem, auxílio alimentação e auxílio saúde. Os quatro possuem critérios diferentes para 
concessão, assim os controles também devem ser realizados de maneiras diferentes. 
 
- Auxílio Permanência: Os estudantes passam por uma análise do serviço social da 
Universidade. Na oportunidade são coletadas informações que justificariam a concessão 
da bolsa (carteira de trabalho, receitas médicas, atestados de nascimento e óbito). Tendo 
em vista os processos analisados, pode-se concluir que todos os estudantes atendidos 
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respeitam os critérios de vulnerabilidade socioeconômica estabelecidos em 
regulamento. 
 
O ponto negativo de destaque é a falta de divulgação do programa, uma vez que não 
houve a elaboração e publicação de editais de chamamento nos exercícios de 2015 e 
2016, assim sendo a concessão de benefícios não atingiu a totalidade dos estudantes. 
 
- Auxílio Viagens: Neste caso houve a publicação de edital, e assim como o auxílio 
permanência, todo interessado passou por uma análise da situação socioeconômica feita 
pelo serviço social da instituição. Fato de destaque no controle administrativo do 
programa é a falta de comprovação da efetiva participação do estudante no evento 
proposto. Em alguns casos, é solicitado que o aluno arque com a inscrição para o 
ressarcimento posterior, o que pode inibir a participação, uma vez que muitos não 
contam o recurso necessário. 
 
- Auxílio alimentação: A UFT, ao contrário de outras universidades, não conta com 
transferência de recursos diretamente para os estudantes beneficiados, mas sim a 
construção e manutenção de restaurantes universitários subsidiados total ou 
parcialmente. Neste caso, verificou-se que pessoas sem enquadramento no risco 
socioeconômico estão sendo favorecidos com subsídios nos restaurantes universitários. 
Estudantes que não são carentes recebem 60% de desconto no valor das refeições, assim 
como alunos da pós-graduação e servidores (docentes, técnicos e terceirizados) que 
recebem 30% de desconto. 
 
- Auxílio saúde: Este auxílio teve início em maio de 2016, e visa subsidiar o pagamento 
de despesas de saúde nos tratamentos com psicólogos e psiquiatras, de estudantes em 
situação de vulnerabilidade econômica. Neste caso, o pagamento é feito por meio da 
demonstração comprobatória do tratamento de saúde.  

 
 

  
##/Fato## 

 
 
2.4 A escolha das áreas de atuação e aplicação dos recursos do PNAES está de 
acordo com as modalidades previstas no Decreto n.º 7.234/2010 e foram 
fundamentadas em estudos e análises relativas à demanda social? 

A equipe da Proest não realizou levantamentos ou pesquisas de demandas dos 
estudantes para fundamentar as linhas de atuação do PNAES dentro da UFT. A 
Universidade se valeu da IV Pesquisa do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos 
Comunitários e Estudantis - FONAPRACE, na qual são apresentados os dados da 
situação socioeconômica geral dos estudantes da região norte, mas não de maneira 
específica para o Tocantins. 
 
A Proest realiza também visitas aos campi, onde realiza discussões com a comunidade 
acadêmica para melhorias na Política de Assistência Estudantil inserida no Plano de 
Desenvolvimento Institucional – PDI 2012-2016. Os encontros ajudam indiretamente na 
coleta de informações para planejamento das ações e definição dos auxílios estudantis.  
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Contudo nenhuma pesquisa de levantamento de demanda para assistência estudantil foi 
feita nos exercícios de 2015 e 2016. 
  
##/Fato## 

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

A divulgação do PNAES ocorre no site oficial da UFT, no manual do aluno e nas 
recepções feitas aos estudantes, realizadas a cada início de semestre letivo, mas não há 
divulgação na página do aluno. 
 
Além da divulgação do programa de forma genérica, há a divulgação dos editais de 
chamamento sempre que estes são lançados; contudo, há um intervalo sem que haja 
editais para o caso do auxílio permanência. Desde o final de 2015 não há editais que 
regulem a concessão do auxílio (foi lançado um edital em agosto de 2016, mas as 
avaliações socioeconômicas não foram concluídas até o termino dos trabalhos de 
campo). 
 
Também não foi encontrada informação sobre o benefício de auxílio saúde, modalidade 
do PNAES no âmbito da UFT, na página da Universidade ou no guia do estudante. 
Estas são as duas formas de divulgação mais utilizadas pela Pró-Reitoria de Assuntos 
Estudantis. 
 
A falta do edital impacta diretamente na divulgação do programa, pois o estudante não 
tem acesso aos critérios envolvidos para seleção dos beneficiários. 
  
##/Fato## 

 
 
2.6 Os critérios de seleção estão adequados, atendendo aos princípios estabelecidos 
no Decreto nº 7.234/2010, em particular quanto ao critério renda? 

A Universidade Federal do Tocantins define como critérios para concessão e 
manutenção do PNAES ter uma renda per capita de até um salário mínimo e meio (de 
acordo com que orienta o Decreto nº 7.234/2010, Art. 5º) e não ser reprovado em todas 
as disciplinas cursadas em um período letivo (item 19, alínea “e” do edital nº 43/2016 - 
PROEST). 
 
Verificou-se que a instituição cumpre as regras de concessão do auxílio permanência; 
salientando que os alunos oriundos de escola pública têm prioridade na concessão desse 
benefício.  
 
No caso da concessão do auxílio alimentação o público beneficiado, em parte, é 
diferente daquele preconizado no Decreto 7.234/2010, pois servidores e professores 
recebem subsídio de 30% no valor da refeição e como foi afirmado por meio do 
MEMO. 557/2016 – Proest, de dezembro de 2016, todo recurso pago para fornecimento 
das refeições é proveniente do PNAES. 
 
Hoje, os alunos que se enquadram em critérios de alta vulnerabilidade recebem 100% de 
subsídios, estudantes com relativa situação de vulnerabilidade recebem 75% de 
subsídios, demais estudantes, sem vulnerabilidade econômica, recebem 60% de 
desconto na refeição e estudantes de pós-graduação recebem 30% de subsídios. 
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É preciso destacar que o recurso usado para operacionalizar os restaurantes 
universitários (pagamento de água, energia, vigilância, etc.) vem do orçamento da UFT 
e não do PNAES. 
 
No caso do auxílio viagem, existem editais que regulam a concessão e os critérios 
definidos estão de acordo com o Decreto citado.    
##/Fato## 

 
 
2.7 A IFES realiza avaliação quanto ao resultado do programa? 

Segundo informações da Universidade Federal do Tocantins, a avaliação do PNAES 
(especificamente auxílio permanência) é feita por meio do acompanhamento 
pedagógico dos bolsistas assistidos pelos programas da Proest. 
 
A Coordenação de Apoio e Acompanhamento Pedagógico dos Programas de 
Assistência Estudantil - CAAPA realiza um levantamento na tentativa de identificar as 
causas que levam os alunos à reprovação e à evasão, como também contribuir com a 
melhoria do desempenho acadêmico destes. 
 
A avaliação é realizada por meio do SIE (Sistema de Informação para o Ensino), que 
identifica quais alunos estão enfrentando dificuldades no rendimento acadêmico, fato 
que os impede de permanecer na universidade e, assim, concluir o curso. 
 
Contudo, nunca foi realizada uma avaliação com o intuito de verificar os resultados 
especificamente do programa de auxílio permanência, visando constatar se a 
transferência de renda está produzindo o resultado esperado, se o valor da bolsa é 
adequado para cumprir a tarefa de manter o estudante na universidade.  
 
Quanto ao auxílio alimentação (restaurante universitário), foi realizada uma pesquisa de 
satisfação em fevereiro de 2016, na qual 700 usuários foram entrevistados, tendo como 
resultado: 
 
Muito insatisfeitos: 5,6% 
Insatisfeitos: 10,3% 
Medianos: 32,6% 
Satisfeitos: 40,3% 
Muito satisfeitos: 11,3% 
 
O benefício de auxílio à participação em eventos esportivos ocorreu indiretamente por 
meio do censo escolar, no qual foi constatado o aumento do número de praticantes 
esportivos dentro da Universidade. 
 
Não foram feitas avaliações nos benefícios Auxilio Viagens e Auxílio Atenção à Saúde. 
  
##/Fato## 

 
 
2.8 Existem critérios de contrapartida, estabelecidos pela IFES, para manutenção 
do benefício (exemplo: desempenho acadêmico mínimo, frequência mínima)? 

A UFT solicita apenas que os beneficiados do auxílio permanência não sejam 
reprovados em todas as matérias cursadas no semestre letivo.  
  
##/Fato## 
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3. Conclusão 
 
 

Verificou-se, por meio do presente trabalho, que o macroprocesso finalístico Assistência 
ao Estudante do Ensino de Graduação (Ação 4002), operado com recursos do Programa 
Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), apresenta os seguintes aspectos que 
contribuem para o alcance da missão da unidade: 
 
- Concessão de auxilio permanência para estudantes que tiveram o perfil analisado por 
profissional de Serviço Social; 
- Realização de avaliação de satisfação para os usuários do Restaurante Universitário; 
- Refeições gratuitas para estudantes classificados como de maior vulnerabilidade 
econômica; e 
- Construção de fluxos para a maioria dos processos desempenhados pela Pró-Reitoria 
de Assistência Estudantil, incluindo a concessão de benefícios.               
 
Por outro lado, verificou-se que os seguintes aspectos constituem obstáculos para o 
atingimento da sua missão:   
 
- Fornecimento de refeições subsidiadas com recursos do PNAES para servidores da 
Universidade; 
- Concessão de auxílio permanência sem elaboração de Edital, gerando prejuízos a 
divulgação do programa; 
- Inexistência de um software para gerenciamento eletrônico dos procedimentos de 
concessão de benefícios; e 
- Avaliação e monitoramento deficientes para os diferentes benefícios financiados com 
recursos do PNAES, com exceção para auxílio alimentação que realizou uma avaliação. 
 
Nesse contexto, conclui-se que, para que a unidade cumpra adequadamente a sua missão 
institucional, é necessário:  
 
- Rever a posição de subsidiar as refeições de servidores da UFT com recursos do 
PNAES, transferindo o recurso aplicado para benefícios dos estudantes, público alvo do 
Decreto nº 7.234/2010; 
- Emitir edital com ampla divulgação para regular a concessão de todos os benefícios 
custeados com recursos do PNAES, tendo uma rotina para que não ocorra intervalos de 
tempo sem o amparo de nenhum regulamento; 
- Ampliar as formas de divulgação de todos os programas custeados pelo PNAES; 
- Envidar esforços para o desenvolvimento e implementação de software para 
gerenciamento integral de seus processos; e 
- Construir mecanismos de avaliação e monitoramento para o PNAES. 
 
As recomendações registradas neste relatório serão acompanhadas por meio do Plano de 
Providências Permanente da Unidade. 
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Palmas/TO, 29 de março de 2017. 
 
 
 

 

 

Relatório supervisionado e aprovado por:  

 

_____________________________________________________________ 
Superintendente da Controladoria Regional da União no Estado do Tocantins 

 
 
 

 
 
 
 
 

_______________________________________________ 

Ordem de Serviço nº 201603355 
 
1 GESTÃO OPERACIONAL                            

1.1 Avaliação dos Resultados da Gestão  

1.1.1 Avaliação dos Resultados da Gestão  

1.1.1.1 CONSTATAÇÃO 

 
Deficiência na divulgação de benefícios do PNAES. 
 
Fato 

 
A Universidade Federal do Tocantins realiza divulgações das modalidades do PNAES 
para que os alunos tenham conhecimento e assim possam efetivar o cadastro nos 
diversos programas. Foi verificado que alguns programas possuem falhas de divulgação 
que impactam no acesso do estudante ao programa. 
 
Para operacionalizar cada um dos programas, a Proest lança editais que são divulgados 
para comunidade acadêmica. No caso do auxílio permanência, o penúltimo edital foi 
lançado em 2014 com validade de um ano, ou seja, no ano de 2015 o edital teve a 
vigência encerrada. A UFT somente elaborou um novo edital no final de 2016, sendo 
assim houve um período de um ano sem edital. 
 
Para solucionar o problema a UFT criou o auxílio emergencial, uma bolsa que não 
possui edital e não é divulgada de forma ampla. A função principal da nova bolsa é 
amparar todos os estudantes que buscam o auxílio, mas que por falta de um edital não 
poderiam ser inscritos no auxílio permanência convencional.  
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É importante destacar que os estudantes não devem ser prejudicados pelo erro da 
administração pública em não lançar editais de forma consecutiva, mas é necessário que 
a divulgação dessa modalidade de programa seja ampla e irrestrita de modo a garantir 
que os possíveis beneficiários sejam atingidos.   
 
No exercício de 2015, 75 estudantes foram atendidos com a bolsa na modalidade 
emergencial e, em 2016, 365 estudantes receberam o recurso de modo emergencial. 
Segundo o gestor informou por meio do Memo 004/2017 – Proest, de 06 de janeiro de 
2017, os estudantes procuram o setor de assistência estudantil para se informar e 
solicitar o benefício e que a divulgação é feita por meio do site da UFT (na página da 
PROEST), do manual do estudante e na recepção dos alunos. Contudo não foi 
verificado nenhuma informação sobre o PNAES na página principal da UFT ou na 
página do aluno. No Guia do Estudante, o programa de bolsa permanência ocupa apenas 
16 linhas das suas 82 páginas. 
 
O lançamento de um edital configura uma forma extra de divulgação, pois sempre que 
acontece é noticiado nos meios de comunicação da entidade, além de por si só informar 
quem faz jus ao benefício.  
 
   
##/Fato## 

Causa 

 
A inexistência de uma cultura de divulgação dos programas de assistência estudantil, 
assim como a desvalorização da elaboração de editais de forma contínua, levando os 
estudantes a não ter acesso aos detalhes dos benefícios.  
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
Por meio do Ofício nº 2246/2017/Regional/TO-CGU de 13 de fevereiro de 2017, foram 
apresentados os fatos levantados durante a auditoria, como resposta foi encaminhado o 
Ofício nº 05/2017 – PROEST UFT, de 17 de fevereiro de 2017. 
 
“A PROEST encaminhará à DICOM a solicitação de inserir no Espaço do Aluno e no 
Portal do Aluno do site da UFT os editais e os programas de assistência estudantil que 
atualmente são divulgados apenas na página da PROEST. 
 
A partir do segundo semestre, para evitar prejuízos para os estudantes ingressantes será 
lançado o Edital do Programa Bolsa Permanência no início do semestre, havendo 
dotação orçamentária. Em relação ao Auxílio Emergencial, será lançado um edital de 
fluxo contínuo para os estudantes que se encontrarem em situação de “emergência”; a 
duração de concessão deste auxílio será definida por edital. De antemão, deve ficar 
claro que esse auxílio não será o substituto da Bolsa Permanência como vinha 
ocorrendo, portanto, a concessão deste benefício não cobrirá o mesmo período do que a 
bolsa permanência. 
 
Em relação à informação sobre o PNAES, será solicitada junto a DTI importação das 
informações que eram disponíveis no site anterior da UFT.  
 
Em relação ao auxílio esporte, houve um equívoco nas respostas enviadas pela PROEST 
a este órgão quanto à nomenclatura utilizada “auxílio esporte”, pois ainda não contamos 
com este programa na PROEST. ” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 
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Análise do Controle Interno 

 
A Proest se mostrou disposta a realizar alterações que levam a uma maior divulgação do 
programa de assistência estudantil, como por exemplo a divulgação na página do 
estudante. Hoje a divulgação é feita no site da UFT, mas exclusivamente na página da 
Proest e não na página inicial do site. 
 
Com relação aos editais, a Pró-Reitoria se comprometeu a divulgar editais para todos os 
benefícios, inclusive auxílio emergencial, tornando o acesso ao programa mais 
igualitário para todos os estudantes, uma vez que, com o acesso ao edital todos os 
alunos poderão saber quais são as regras do programa e as obrigações estabelecidas.  
 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Lançar editais para todas as modalidades de benefícios financiados 
com recursos do Programa Nacional de Assistência Estudantil. 
 
Recomendação 2: Inserir informações sobre os benefícios financiados com recursos do 
PNAES na página eletrônica inicial da UFT e na página do aluno, assim como divulgar 
os novos editais em todas as mídias disponíveis, como por exemplo, rádio UFT e 
telejornais locais.  
 
 
1.1.1.2 CONSTATAÇÃO 

 
Avaliação genérica de parte do PNAES, gerando informações parciais que não 
acrescentam na melhoria dos programas.  
 
Fato 

 
Verificou-se que os mecanismos de avaliação do PNAES utilizados pela Universidade 
Federal do Tocantins são superficiais e não revelam um panorama sobre o programa e 
seus efeitos na comunidade acadêmica. 
 
O Decreto nº 7.234/2010, em seu artigo 5º, parágrafo único, inciso II, afirma que é 
obrigação das instituições de ensino implementar mecanismos de acompanhamento e 
avaliação do PNAES. A UFT informou por meio do Ofício n.º 041/2016 – 
PROEST/UFT, que, para o auxílio permanência, a Coordenação de Apoio e 
Acompanhamento Pedagógico dos Programas de Assistência Estudantil (CAAPA) 
realiza a avaliação dos resultados do PNAES por meio do acompanhamento dos 
bolsistas assistidos pelos programas da Proest, visando identificar as causas que levam 
os alunos à reprovação e à evasão, como também contribuir com a melhoria do 
desempenho acadêmico destes. 
 
Destaca-se na resposta da Universidade que a avaliação realizada sobre o auxílio 
permanência ocorre apenas ao final do processo, sobre a reprovação e a evasão. O 
acompanhamento progressivo e contínuo do rendimento acadêmico não é priorizado. 
 
Quando o decreto aborda a avaliação do programa, o legislador visava conhecer os 
impactos do programa na manutenção do estudante no ensino superior, evitando assim a 
evasão e propiciando que o aluno de graduação tenha uma dedicação ao curso que o 
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leve, no futuro, ao mercado de trabalho em igualdade com estudantes que não possuem 
vulnerabilidade econômica. 
 
A avaliação desenvolvida pela CAAPA possui qualidades, pois pode trazer taxas de 
evasão e rendimento escolar de alunos que recebem ou não auxílio do PNAES, mas 
poderia ser mais profunda, pois não avalia a satisfação do estudante beneficiado, os 
pontos críticos que deveriam ser melhorados e o grau de difusão das informações sobre 
o PNAES na comunidade acadêmica. 
 
O Programa de Auxílio Atenção à Saúde, por sua vez, não possui nenhum tipo de 
avaliação ou monitoramento. A razão, segundo o gestor, é o fato de se tratar de um 
programa recente, instaurado apenas em maio de 2016. 
 
Mais uma vez não há uma pesquisa qualitativa com o fim de apurar a satisfação dos 
estudantes com o programa e, assim, verificar os riscos que poderiam prejudicar a 
concessão da bolsa. 
 
Para realizar estas avaliações a Proest poderia se valer da experiência adquirida na 
pesquisa de satisfação realizada com usuários do Restaurante Universitário, na qual 700 
pessoas foram ouvidas com o objetivo de melhorar os serviços prestados pelo 
restaurante. 
 
Avaliar o PNAES vai muito além de cumprir obrigação prevista em lei; significa um 
esforço para melhoria continua dos programas oferecidos, identificando pontos 
positivos e negativos, para no fim melhorar as oportunidades dos estudantes com 
vulnerabilidade econômica e social.  
   
##/Fato## 

Causa 

 
Monitoramento indireto do PNAES, gerado pelo aproveitamento de informações sobre 
o rendimento educacional dos estudantes, sem que fosse analisado o impacto do 
programa como um todo, em suas diferentes etapas. 
   
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
Por meio do Ofício nº 2246/2017/Regional/TO-CGU de 13 de fevereiro de 2017, foram 
apresentados os fatos levantados durante a auditoria, como resposta foi encaminhado o 
Ofício nº 05/2017 – PROEST UFT, de 17 de fevereiro de 2017: 
 
“Conforme constatado, os mecanismos de avaliação e monitoramento para o PNAES 
ainda não atendem, de forma integral, o que determina o Decreto nº 7.234/2010. A 
PROEST tem empenhado esforços no sentido de reduzir a evasão e a retenção dos 
alunos com perfil PNAES, viabilizando, assim, a permanência com sucesso desses 
estudantes. Porém, compreendemos, também, que é necessário, averiguar se o 
recebimento dos benefícios tem contribuído com a qualidade de vida dos beneficiários 
e, ao mesmo tempo, realizar uma avaliação geral do programa de assistência. 
 
Entendemos que a avaliação é um instrumento eficaz e indispensável para que os 
objetivos da política de assistência estudantil sejam alcançados. Deste modo, os 
mecanismos de avaliação estão sendo construídos com intuito de identificar possíveis 
falhas, pontos a serem melhorados, como também demandas ainda não atendidas pelo 
programa. Para isso, será realizada uma pesquisa, por meio do Google Forms, onde 
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serão aplicados questionários a fim de verificarmos o nível de satisfação dos 
beneficiários dos programas assistidos pela PROEST. Além disso, os resultados dessa 
pesquisa nos permitirão traçar o perfil dos beneficiários e quais são as principais 
necessidades dos bolsistas, o que permitirá pensarmos em novas ações e programas que 
atendam às necessidades identificadas.  
 
Sobre o setor de esporte, esclarecemos que houve um equívoco quanto a nomenclatura 
utilizada “auxílio esporte”, pois ainda não contamos com este programa na 
PROEST.  Como forma de incentivo a participação de estudantes/atletas em 
competições oficiais representando a UFT, quando há deslocamento entre cidades ou 
estados estes estudantes convocados recebem o auxílio viagem para participarem dos 
eventos esportivos, seguindo o edital do Programa de Apoio aos Discentes em Eventos. 
” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
A UFT reconhece a importância de uma avaliação e monitoramento mais eficiente para 
o PNAES, sendo assim, se dispõe a construir um mecanismo de supervisão que tenha 
como foco o programa de assistência estudantil. Assim, o programa seria estudado na 
sua complexidade, podendo gerar resultados que demonstrem os impactos dos 
benefícios na relação entre estudantes e a Universidade. 
 
O questionário em fase de desenvolvimento pode representar um avanço na avaliação da 
política pública, contudo o processo de monitoramento é dinâmico e contínuo, por essa 
razão, devem ser tomadas medidas que verifiquem o PNAES sempre que necessário. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Realizar o monitoramento das ações e resultados dos benefícios 
financiados com PNAES com ações específicas para o programa, criando uma rotina de 
avaliação permanente, possibilitando comparar resultados e levantar a evolução dos 
resultados gerados pelos benefícios. 
 
 
1.1.1.3 CONSTATAÇÃO 

 
Pagamento do benefício "auxílio alimentação" a pessoas que não são estudantes da 
Universidade Federal do Tocantins.  
 
Fato 

 
Um dos programas abrangidos pelo PNAES dentro da Universidade Federal do 
Tocantins é o auxílio alimentação. A maneira que a UFT encontrou para operacionalizar 
o programa foi a construção de Restaurantes Universitários, para os quais os estudantes 
recebem subsídios que variam de 100% a 30%, dependendo da vulnerabilidade 
econômica. 
 
Os contratos de administração dos Restaurantes Universitários são pagos com recursos 
do PNAES e as despesas de custeio (contas de energia elétrica, água, vigilância, etc.) 
com recursos da UFT. Atualmente, estudantes enquadrados na categoria “A” de 
vulnerabilidade socioeconômica recebem 100% de bolsa alimentação, ou seja, recebem 
um desconto de 100% no valor da refeição; estudantes enquadrados na categoria B 
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recebem 75%, demais estudantes da graduação 60% e alunos da pós-graduação, 
professores e técnicos recebem 30%. 
 
O Decreto nº 7.234/2010 especifica em seu artigo 5º que “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”. 
 
Na análise realizada, verificou-se que a UFT está priorizando os estudantes em situação 
de vulnerabilidade socioeconômica, dando a eles um desconto maior, uma vez que não 
foi identificada situação em que determinado estudante que se enquadre nessa situação, 
após a apresentação de toda a documentação exigida, tenha deixado de receber o 
subsídio.  
 
A tabela a seguir, disponibilizada pela UFT, é esclarecedora quanto aos subsídios pagos 
nos restaurantes universitários – RU de Palmas e Gurupi: 
 
Tabela: Subsídio pagos nos RU’s de Palmas e Gurupi 

  RU Gurupi RU Palmas Total 

Subsídio pago a alunos beneficiários do PNAES 148.595,52 815.960,88 964.556,40 

Subsídio pago a alunos não beneficiários do PNAES 825.120,00 1.582.340,16 2.407.460,16 

Servidores 9.210,48 65.946,24 75.156,72 

Total 982.926,00 2.464.247,28 3.447.173,28 
   Fonte: Planilha elaborada pela Diretoria de Alimentação e Moradia – UFT, enviada por e-mail em 03/02/2017. 

 
Da avaliação das informações disponibilizadas, verifica-se que aproximadamente 70% 
do recurso PNAES voltado para o auxílio alimentação, algo em torno de R$ 2,4 
milhões, vai para o pagamento de subsídio em refeições para estudantes que não se 
declararam em situação de vulnerabilidade socioeconômica. 
 
Apesar de não haver vedação legal para o atendimento de estudantes que não estejam 
em situação de vulnerabilidade socioeconômica, fica claro que o recurso escasso está 
sendo aplicado em benefício de pessoas que não necessariamente são carentes, e/ou 
deveriam ser atendidas prioritariamente com base no critério renda estabelecido no 
Decreto nº 7.234/2010. Dessa forma, a UFT, ao operacionalizar o PNAES, falha no 
cumprimento de sua função social, que é de auxiliar o aluno vulnerável a se manter no 
ensino superior. 
 
Somado a isso, verifica-se que não há previsão para o pagamento de benefícios para 
professores, técnicos e estudantes da pós-graduação. Segundo dados da própria UFT, os 
restaurantes de Palmas e Gurupi pagaram, em 2016, R$ 75.156,72 em forma de 
subsídios para professores e servidores (não há dados para o restaurante de Araguaína, 
pois ele foi inaugurado recentemente) com recursos oriundos do PNAES, que pela 
legislação deveria ser aplicado na assistência estudantil. 
 
O valor pago pela alimentação de servidores parece pouco em comparação ao subsídio 
total pago, mas representa 50% do valor pago para beneficiários do PNAES em Gurupi, 
ou seja, a UFT poderia aumentar em 50% o número de estudantes atendidos com bolsa 
integral naquele campus.  
 
Registra-se que Decreto nº 7.234/2010, em seu artigo 3º, normatiza que o PNAES 
deverá atender os estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação 
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presencial. Na prática servidores e estudantes de pós-graduação estão recebendo a bolsa 
de auxílio alimentação. 
 
Além disso, a UFT conta com 7 campi espalhados pelo Estado do Tocantins, além da 
capital Palmas, nos municípios de Araguaína, Arraias, Gurupi, Miracema do Tocantins, 
Porto Nacional e Tocantinópolis, mas quatro unidades não possuem restaurantes 
subsidiados, sendo Arraias, Miracema do Tocantins, Porto Nacional e Tocantinópolis. A 
tabela a seguir consigna informações relativas à quantidade de estudantes atendidos 
pelos RU: 
 
Tabela: Quantidade de estudantes atendidos pelo RU 

Campus 
Nº de 
alunos 

Quant. 
Percentual 
de alunos 

Possui 
RU 

Palmas 9494 47,49% Sim 

Araguaína 4099 20,50% Sim 

Porto Nacional 1944 9,72% Não 

Gurupi 1911 9,56% Sim 

Arraias 1409 7,05% Não 

Tocantinópolis 791 3,96% Não 

Miracema 345 1,73% Não 

Total 19993 100,00%   

Fonte: PDI 2016-2020, elaboração: equipe de auditoria.  
 
Da análise da referida tabela, depreende-se que os restaurantes universitários 
beneficiam, potencialmente, 77,55% dos estudantes, preterindo 22,45%, os quais se 
encontram matriculados em campi que não possuem RU. Cerca de 4.500 estudantes não 
possuem acesso ao programa de alimentação da UFT, sejam Restaurantes Universitários 
ou transferência direta de recursos financeiros. 
 
Considerando o recurso atualmente destinado aos servidores, e se considerarmos o valor 
de R$ 9,38 por refeição (valor vencedor da licitação em Gurupi), verifica-se que este 
montante seria capaz de bancar 8.012 refeições, as quais atenderiam perfeitamente os 
campi menores, a exemplo de Arraias, Tocantinópolis ou Miracema do Tocantins. 
  
Outro ponto de destaque é o fato de os servidores receberem auxílio alimentação pago 
pelo governo federal, ou seja, quando utilizam o restaurante universitário estão 
recebendo auxílio alimentação em duplicidade. 
 
   
##/Fato## 

Causa 

 
Entendimento equivocado do Decreto nº 7.234/2010, levando a pagamentos para 
pessoas diferentes dos estudantes de graduação; além disso, ocorre um equívoco de 
priorização de demandas, no qual estudantes com vulnerabilidade econômica de campus 
sem restaurante universitário são preteridos em relação a estudantes de boa condição 
econômica de outros campus. 
 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
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Por meio do Ofício nº 2246/2017/Regional/TO-CGU de 13 de fevereiro de 2017, foram 
apresentados os fatos levantados durante a auditoria, como resposta foi encaminhado o 
Ofício nº 05/2017 – PROEST UFT, de 17 de fevereiro de 2017: 
 
“Tão logo o Relatório Final da Auditoria do PNAES estiver disponível, a PROEST 
encaminhará aos órgãos de classe dos servidores (professores e técnico-administrativos) 
da UFT e à PROGEDEP um comunicado informando sobre a extinção de qualquer 
subsídio com recursos do PNAES para estes servidores nos RUs da UFT, bem como 
estabelecendo a data para implantação da nova medida.” 
 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
A UFT se mostra disposta a repensar o modelo adotado para o auxílio alimentação, 
principalmente quanto o subsídio dado aos servidores da instituição. A regra que deve 
nortear os benefícios de assistência estudantil é a universalização entre os estudantes de 
vulnerabilidade econômica, de tal modo que a renda precária não afaste o aluno da 
universidade. 
 
Após o atendimento a todos os estudantes em condição de vulnerabilidade, pode-se 
pensar em auxílio aos demais estudantes, mas sempre seguindo o Decreto nº 
7.234/2010, ou seja, se abstendo de realizar transferências para servidores e estudantes 
que estão fora da graduação. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Interromper o pagamento de subsídios para servidores públicos, feitos 
por meio de descontos concedidos nos Restaurantes Universitários, utilizando recursos 
do PNAES. 
 
Recomendação 2: Realizar o pagamento de auxílio alimentação prioritariamente para 
estudantes com vulnerabilidade econômica de toda a Universidade e não apenas dos 03 
câmpus que contam com Restaurantes Universitários, de acordo com o que preconiza o 
Decreto nº 7.234/2010. Assim, realizando pagamento de auxílio alimentação para os 
demais estudantes somente quando todos aqueles com vulnerabilidade econômica já 
estiverem sendo atendidos.  
 
 
1.1.2 Achados de Auditoria  

1.1.2.1 CONSTATAÇÃO 

 
Inexistência de sistema eletrônico para gerenciamento integral das concessões de 
benefícios 
 
Fato 

 
A Proest não dispõe de um sistema informatizado para gerenciamento integral das 
concessões de benefícios. A geração de listas de beneficiários e os controles financeiro e 
orçamentário são realizados por meio de planilha eletrônica. Para controlar as bolsas 
concedidas, utiliza-se o Sistema de Informações para o Ensino (SIE), no qual é possível 
cotejar o recebimento da bolsa com o rendimento acadêmico, a evasão, as notas e a 
frequência dos alunos. 
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Embora o SIE permita a geração dos mais diversos relatórios, não há uma consulta 
implementada que possibilite a visualização de informações sobre a vida acadêmica dos 
alunos, tais como benefícios que recebem e outros dados importantes para a gestão da 
concessão desses benefícios, por meio de uma simples busca por nome ou matrícula. 
 
Atividades relativas à inscrição e entrega de documentação são realizadas sem a 
intermediação de sistemas eletrônicos, alongando o tempo para a conclusão das análises 
socioeconômicas e abarrotando a Proest de processos físicos, que se acumulam no setor, 
até mesmo dispostos em caixas no chão, por não dispor de espaço suficiente para 
guardá-los. 
 
No entanto, encontra-se em desenvolvimento pela Diretoria de Tecnologia da 
Informação (DTI) um sistema denominado de CUBO com o objetivo de realizar 
eletronicamente as análises socioeconômicas. 
 
Além de problemas relativos ao gerenciamento das concessões, a falta de um sistema 
informatizado para realizar os controles dos processos torna a consulta de beneficiários 
bastante difícil, visto que os processos são organizados de acordo com as notas de 
empenho e não por beneficiário. Assim, em um mesmo processo físico se encontram 
documentações de vários beneficiários, que são anexadas ao processo no decorrer do 
exercício. 
  

  
##/Fato## 

Causa 

 
A inexistência de um sistema eletrônico para gerenciamento completo das concessões 
de benefícios decorre da falta de diálogo entre a Diretoria de Tecnologia de Informação 
e a Proest, de modo que as necessidades desta pró-reitoria sejam conhecidas por aquela 
diretoria. 
 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
Por meio do Ofício nº 2246/2017/Regional/TO-CGU de 13 de fevereiro de 2017, foram 
apresentados os fatos levantados durante a auditoria, como resposta foi encaminhado o 
Ofício nº 05/2017 – PROEST UFT, de 17 de fevereiro de 2017: 
 
“Em reunião com a Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) da UFT, ficou 
acordado que o gerenciamento integral informatizado das concessões de benefícios na 
UFT se dará a partir do desenvolvimento do Cadastro Unificado de Bolsas e Auxílios 
(CUBO). Atualmente o Sistema de Informações para o Ensino (SIE) dispõe do controle 
das bolsas concedidas e geração de diversos relatórios sobre a vida acadêmica do aluno. 
Anteriormente à entrega do sistema CUBO, será desenvolvido no SIE um relatório que 
possibilite a visualização de informações acadêmicas do estudante, associando aos 
benefícios que recebem da instituição. Este relatório será desenhado pela PROEST para 
detalhar quais dados devem ser exibidos e quais filtros devem ser considerados. Prazo 
de entrega: 20 dias após detalhamento feito pela PROEST. Tendo em vista que alguns 
relatórios já estão disponibilizados no SIE, o desenvolvimento do Cubo priorizará a 
informatização do processo de análise socioeconômica visto que se trata de uma etapa 
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obrigatória para concessão de diversos benefícios. Na sequência serão abordados os 
demais processos de inscrição e entregas de documentos.” 
 
 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
As medidas já tomadas pela Proest após o recebimento da constatação demonstram a 
necessidade e urgência da implantação do sistema CUBO e da geração de relatórios no 
SIE para a integração dos benefícios recebidos pelos alunos com demais dados da sua 
vida acadêmica. 
 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Desenvolver sistema de informações ou relatórios nos sistemas já 
existentes na instituição para o gerenciamento das concessões de benefícios aos 
estudantes, de modo a integrar informações sobre benefícios recebidos às demais 
informações acadêmicas dos estudantes e permitir a tramitação de formulários e 
documentos e a emissão de parecer necessários para a análise socioeconômica. 
 
 
 


