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_______________________________________________ 

Análise Gerencial 
 
Chefe,  
 
 

Por meio deste relatório, apresentam-se os resultados do trabalho de Avaliação dos 
Resultados da Gestão do Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES na 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS – UFG realizado de acordo com os preceitos 
contidos na Ordem de Serviço n.º 201505033 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 Goiânia - GO, com o objetivo de avaliar a gestão 
da unidade. Para tanto, foi selecionado o macroprocesso denominado Ação 4002 
(Assistência ao Estudante do Ensino de Graduação), no âmbito dos recursos do 
Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES). O macroprocesso foi 
selecionado por estar estreitamente relacionado à missão institucional da unidade, qual 
seja “gerar, sistematizar e socializar o conhecimento e o saber, formando profissionais e 
indivíduos capazes de promover a transformação e o desenvolvimento da sociedade”. 
Para este trabalho de avaliação, o período analisado foi de 01/01/2015 até 30/09/2015. 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 15/10/2015 a 30/10/2015, 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 
 
 

Apresenta-se, a seguir, o resultado dos trabalhos decorrente da realização dos 
procedimentos de auditoria, em que se objetivou responder às seguintes questões, 
referentes à avaliação do Programa Nacional de Assistência Estudantil: 

 

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

Na Universidade Federal de Goiás – UFG, a área responsável pelo Programa Nacional 
de Assistência Estudantil – PNAES é a Pró-Reitoria de Assuntos da Comunidade 
Universitária – PROCOM, integrante da administração central da UFG, tendo como 
atribuições supervisionar e coordenar as atividades relacionadas à comunidade 
universitária, promovendo as condições necessárias à consecução dos objetivos nesta 
área. 
O orçamento do PNAES na UFG atingiu o montante de R$ 24.402.786,00 em 2015, 
conforme se verifica na tabela a seguir: 
 
Tabela: Orçamento PNAES para a Assistência Estudantil – Exercício de 2015 (atualizado em 
19.10.2015) 
 
REGIONAL % CUSTEIO CAPITAL TOTAL 

Goiânia 66,98%  R$       13.699.663,10   R$         2.645.784,75   R$       16.345.447,85  

Cidade 
de Goiás 

3,28%  R$             670.457,41   R$             129.483,91   R$             799.941,32  

Catalão 15,22%  R$         3.113.611,65   R$             601.324,73   R$         3.714.936,38  

Jataí 14,52%  R$         2.969.053,84   R$             573.406,61   R$         3.542.460,45  

Total 100,00%  R$       20.452.786,00   R$         3.950.000,00   R$       24.402.786,00  

Fonte: Anexo do e-mail “Relatórios para a CGU - PNAES 2015”, do dia 22.10.2015, intitulado 

“ORÇAMENTO-PNAES 2015-Atualizado em 19.10.2015”, encaminhado pelo Coordenador de Assuntos de 

Informática da PROCOM/UFG. 

 

A Assistência Estudantil na UFG, em 2015, abrangeu estudantes das seguintes 
regionais: 
- Regional Goiânia (Campus Colemar Natal e Silva, Campus Samambaia e Campus 
Aparecida de Goiânia); 
- Regional Catalão; 
- Regional Goiás; e 
- Regional Jataí. 
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Na Regional Goiânia/GO a Assistência Estudantil é mais abrangente, pois nela existem 
as seguintes ações: 
- Orientação e acompanhamento psicológico e social aos estudantes por meio de 
atendimento individual; 
- Promoção de tratamento direcionado ao consumo de álcool e outras drogas e 
encaminhamento dos estudantes que necessitam de tratamento a profissionais 
especializados do Programa Saudavelmente da PROCOM/UFG; 
- Concessão de bolsas permanência, alimentação e moradia; 
- Casa dos Estudantes Universitários – CEUs; 
- Serviço odontológico; 
- Apoio pedagógico;  
- Passagens para participar de eventos científicos;  
- Refeições gratuitas no RU para os estudantes em situação socioeconômica vulnerável 
e subsídios de 57,7% para todos os estudantes de graduação presencial;  
- Apoio logístico e de infraestrutura para a organização de eventos estudantis na UFG; e 
- Participação em eventos regionais e nacionais. 
Nas Regionais do interior do Estado, a Assistência Estudantil fica restrita a ações de: 
- Concessão de bolsas permanência, alimentação e moradia; e 
- Refeições gratuitas no RU para os estudantes em situação socioeconômica vulnerável 
e subsídios de 57,7% para todos os estudantes de graduação presencial. 
Foi disponibilizada a documentação (regimento, estatuto, normas, manuais, 
organograma, resoluções, Editais, etc.) que respalda a atuação da PROCOM/UFG na 
execução do PNAES. 
Atualmente, a UFG tem cerca de 25.000 alunos e cerca de 20% deles solicitam 
participação nos projetos da assistência social, principalmente alimentação, renda e 
moradia. De acordo com a Pesquisa Nacional sobre o Perfil Socioeconômico e Cultural 
dos Estudantes de Graduação das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), da 
Associação Nacional dos Dirigentes das IFES (ANDIFES), realizada em 2010, 44% dos 
estudantes das Universidades Federais são pertencentes às classes C, D e E, 
representando uma potencial demanda para a assistência social ao estudante. Na UFG 
esse percentual chega a 48%, segundo essa mesma pesquisa. Considerando um 
atendimento em torno de 20% do corpo discente, a UFG tem uma potencial demanda 
reprimida de 28% do total de estudantes que poderiam precisar destes atendimentos.  
Com a adoção da política de cotas, a expansão pós Programa do Governo Federal de 
Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais Brasileiras – 
REUNI e outras políticas governamentais para a educação pública de nível superior, 
verifica-se uma mudança crescente do perfil dos estudantes nas IFES na direção 
apontada pela pesquisa ANDIFES. A partir das políticas indutoras de mudanças, a 
população de baixa renda acessa mais a educação superior pública. Junto com esse fator 
tem-se um expressivo aumento da demanda por assistência social, que tende a ser muito 
maior.  
Na PROCOM/UFG, esse crescimento vem ocorrendo ano a ano. Cada vez mais 
estudantes solicitam inclusão nos projetos e os recursos, embora também crescentes, 
não alcançam toda a parcela de estudantes que se encontram no perfil estipulado pelas 
legislações e regulamentações específicas. 
Anualmente a PROCOM/UFG lança Edital (Edital PROCOM/UFG n° 01/2015) para 
seleção de Bolsistas para os seguintes programas: 
- Projeto de Alimentação, constituindo-se no fornecimento de alimentação nos 
Restaurantes Universitários das Regionais que os possuem, e, nas demais Regionais, 
efetiva-se por recebimento, em espécie, por meio de conta bancária do(a) estudante no 
valor de R$ 120,00 mensais ou de R$ 260,00 para estudantes que possuem Bolsa 
Moradia. 
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- Projeto de Bolsa Permanência, constituindo-se no recebimento, em espécie, por meio 
de conta bancária do(a) estudante, de uma bolsa no valor de R$ 400,00 para custear 
despesas essenciais ao desempenho acadêmico, como transporte, participação em 
eventos, livros, fotocópias, dentre outros. 
- Bolsa Moradia, consiste no pagamento de recurso financeiro transferido para a conta 
bancária do(a) estudante no valor de R$ 200,00.  Destinada aos estudantes das 
Regionais Cidade de Goiás/GO, Catalão/GO e Jataí/GO, que não residam com a família 
e/ou que não possuam família que resida na cidade onde fará o curso. 
A Coordenação de Assistência Social da PROCOM – CSS/PROCOM/UFG faz o estudo 
e a análise da realidade social dos estudantes para checar se podem ser enquadrados 
para atendimento no âmbito do PNAES. Assim, em tese, após o deferimento da 
Coordenação de Assistência Social da PROCOM/UFG, são concedidos, aos estudantes 
selecionados, benefícios nas áreas de abrangência do PNAES. 
Em 19.10.2015, a execução orçamentária era a seguinte: 
 
Tabela: Execução orçamentária do PNAES (posição em 19.10.2015). 
 

REGIONAL 
VALOR 

PROGRAMADO EXECUTADO 

Goiânia R$ 9.537.519,00 R$ 6.335.797,58 

Cidade de 
Goiás 

R$ 930.000,00 R$ 734.620,00 

Catalão R$ 1.983.200,00 R$ 1.569.520,00 

Jataí R$ 2.010.800,00 R$ 1.837.300,00 

Total R$ 14.461.519,00 R$ 10.477.237,58 

Fonte: Anexo do e-mail “Relatórios para a CGU - PNAES 2015”, do dia 22.10.2015, intitulado 

“ORÇAMENTO-PNAES 2015-Atualizado em 19.10.2015”, encaminhado pelo Coordenador de Assuntos de 

Informática da PROCOM/UFG. 

 
Tabela: Execução orçamentária do PNAES Bolsa Permanência (posição em 19.10.2015). 

REGIONAL 
BOLSA PERMANÊNCIA 

Valor Programado Valor Executado Saldo 

Goiânia R$ 4.560.000,00 R$ 3.097.600,00 R$ 1.462.400,00 

Cidade de 
R$ 403.200,00 R$ 314.800,00 R$ 88.400,00 

Goiás 

Catalão R$ 480.000,00 R$ 358.800,00 R$ 121.200,00 

Jataí R$ 624.000,00 R$ 534.400,00 R$ 89.600,00 

Total R$ 6.067.200,00 R$ 4.305.600,00 R$ 1.761.600,00 

Fonte: Anexo do e-mail “Relatórios para a CGU - PNAES 2015”, do dia 22.10.2015, intitulado 

“ORÇAMENTO-PNAES 2015-Atualizado em 19.10.2015”, encaminhado pelo Coordenador de Assuntos de 

Informática da PROCOM/UFG. 
 
Tabela: Execução orçamentária do PNAES Bolsa Alimentação (posição em 19.10.2015). 
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REGIONAL 
BOLSA ALIMENTAÇÃO 

Valor Programado Valor Executado Saldo 

Goiânia R$ 4.977.519,00 R$ 3.238.197,58 R$ 1.739.321,42 

Cidade de 
R$ 349.920,00 R$ 269.540,00 R$ 80.380,00 

Goiás 

Catalão R$ 1.128.000,00 R$ 890.360,00 R$ 237.640,00 

Jataí R$ 1.092.000,00 R$ 999.020,00 R$ 92.980,00 

Total R$ 7.547.439,00 R$ 5.397.117,58 R$ 2.150.321,42 

Fonte: Anexo do e-mail “Relatórios para a CGU - PNAES 2015”, do dia 22.10.2015, intitulado 

“ORÇAMENTO-PNAES 2015-Atualizado em 19.10.2015”, encaminhado pelo Coordenador de Assuntos de 

Informática da PROCOM/UFG. 
 
Tabela: Execução orçamentária do PNAES Bolsa Moradia (posição em 19.10.2015). 

REGIONAL 

BOLSA MORADIA 

Valor Programado Valor Executado Saldo 

   
Cidade 

R$ 176.880,00 R$ 150.280,00 R$ 26.600,00 
de Goiás 

Catalão R$ 375.200,00 R$ 320.360,00 R$ 54.840,00 

Jataí R$ 294.800,00 R$ 303.880,00 -R$ 9.080,00 

Total R$ 846.880,00 R$ 774.520,00 R$ 72.360,00 

Fonte: Anexo do e-mail “Relatórios para a CGU - PNAES 2015”, do dia 22.10.2015, intitulado 

“ORÇAMENTO-PNAES 2015-Atualizado em 19.10.2015”, encaminhado pelo Coordenador de Assuntos de 

Informática da PROCOM/UFG. 
 
Os mecanismos de controles internos administrativos nas fases de planejamento, 
execução, controle e avaliação, no âmbito da PROCOM/UFG, setor responsável pela 
gestão do PNAES, mostraram-se inadequados, haja vista terem sido diagnosticados, no 
período de auditoria, os seguintes apontamentos: 
- Estudantes recebendo Bolsa Alimentação em espécie mesmo após a inauguração dos 
Restaurantes Universitários de Jataí/GO e de Catalão/GO. 
- Estudantes recebendo valores diferentes daqueles estipulados no Edital PROCOM/ 
UFG  n°01/2015. 
- Pagamentos de Bolsa Esportes e Lazer, no total de R$ 167.200,00, sem qualquer 
documentação apresentada ou edital para seleção de beneficiários. 
- Ausência de Editais, normas e regulamentos para concessão de assistência estudantil 
nas áreas de Transporte e Apoio Pedagógico. 
- Utilização indevida de recursos do PNAES para pagamento de 100% dos contratos das 
empresas que administram os restaurantes universitários de Goiânia/GO e de Jataí/GO, 
incluindo refeições de servidores da Universidade. 
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- Recebimento de Bolsas por alunos com Status INATIVO no sistema acadêmico. 
- Utilização de recursos do PNAES para gastos com estudantes não matriculados em 
cursos de graduação da UFG. 
- Utilização de recursos do PNAES na concessão de passagens terrestres e aéreas e na 
locação de ônibus sem um Edital prévio estabelecendo regras e sem que fosse 
comprovado o atendimento de estudantes regularmente matriculados em cursos de 
graduação presencial, a condição social do beneficiário, e ainda sem que ocorresse uma 
avaliação prévia da realidade social pela Coordenação de Assistência Social da 
PROCOM/UFG. 
- Ausência de mecanismos de acompanhamento e avaliação do PNAES. 
- Ausência de critérios de contrapartida, estabelecidos pela UFG, para a manutenção dos 
benefícios pelos estudantes. 
- Deficiência na divulgação do programa de assistência estudantil na internet. 
- Deficiências no espaço de atendimento, de arquivamento e de organização do trabalho 
da CSS/PROCOM/UFG. 
- Falhas na divulgação/publicidade de resultados decorrentes de Edital de Bolsa 
Permanência após apreciação dos recursos. 
- Estudante recebendo Bolsa Permanência mesmo tendo Parecer emitido pela 
Coordenação de Assistência Social da PROCOM/UFG de que não se enquadra no 
critério de renda mínima para atendimento com recursos do PNAES. 
- Servidores da UFG recebendo diárias indevidas com recursos do PNAES. 

  
##/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 quantidade e a qualificação das pessoas do Setor responsável para atender as 
demandas do PNAES na UFG estão assim distribuídas: 

Quadro: Recursos Humanos disponíveis na PROCOM/UFG. 

CPF  
TIPO 

VÍNCULO 
FORMAÇÃO CARGO 

PERÍODO 
DE 

ATUAÇÃO 
NO 

SETOR 

CARGO / 
FUNÇÃO 

COMISSIONADA 
ATIVIDADE 

263.***.***-53 EFETIVO SEG GRAU 
Pró- 

Reitor 
1 A, 9 M Pró-Reitor Administrador 

210.***.*** -04 EFETIVO SUPERIOR 
Pró-reitor 
Adjunto 

1 A, 9 M Assessor Assessor 

155.***.***-68 EFETIVO SUPERIOR Administradora 1 A, 9 M - 
Controle de Uso do 

RU 

556.***.***- 00 EFETIVO SUPERIOR Porteiro 8 A 
Coordenador 
Informática 

Desenvolvimento e 
Análises 

 
231.***.***-00 

EFETIVO SEG GRAU 
Auxiliar 

Administrativo 
8 A 

Coord. de Registros 
e de Controle de 

Acesso ao Ru 

Confecção da Folha 
de Bolsistas 
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166.***.***- 53 
 

EFETIVO SEG GRAU 
Assistente 

Administração 
2 A, 9M 

Coordenador 
Administrativo 

Controle das Ações 
do Gabinete 

476.***.***-72 EFETIVO SUPERIOR 
Assistente 

Social 
19 anos 

Coordenadora do 
SS 

Planejamento, 
execução e 

avaliação de 
programas sociais. 

211.***.***-34 EFETIVO SEG GRAU Costureira 26 Anos - 
Atendimento ao 

público 

341.***.***-15 EFETIVO SUPERIOR 
Assistente 

Social 
19 anos - 

Planejamento, 
execução e 

avaliação de 
programas sociais. 

703.***.***-44 EFETIVO SUPERIOR 
Assistente 

Social 
4 meses - 

Planejamento, 
execução e 

avaliação de 
programas sociais. 

732.***.***-91 EFETIVO SUPERIOR 
Assistente 

Social 
10 meses - 

Planejamento, 
execução e 

avaliação de 
programas sociais. 

484.***.***-53 EFETIVO SUPERIOR 
Assistente 

Social 
16 anos - 

Planejamento, 
execução e 

avaliação de 
programas sociais. 

938.***.***-34 EFETIVO SUPERIOR 
Assistente 

Social 
3 anos - 

Planejamento, 
execução e 

avaliação de 
programas sociais. 

389.***.***-68 EFETIVO SUPERIOR 
Assistente 

Social 
22 anos - 

Planejamento, 
execução e 

avaliação de 
programas sociais. 

021.***.***-19 EFETIVO SUPERIOR 
Assistente 

Social 
4 anos - 

Planejamento, 
execução e 

avaliação de 
programas sociais. 

218.***.***-41 EFETIVO SUPERIOR 
Assistente 

Social 
5 anos - 

Planejamento, 
execução e 

avaliação de 
programas sociais. 

283.***.***-06 EFETIVO SUPERIOR 
Assistente 

Social 
9 anos - 

Planejamento, 
execução e 

avaliação de 
programas sociais. 

Fonte: Item 2 da Resposta PROCOM/UFG, sem data, à Solicitação de Auditoria n° 1. 

 
Percebe-se que as atividades finalísticas de assistência social estão sendo 
desempenhadas por profissionais habilitados atuando na Coordenação de Assistência 
Social da PROCOM – CSS/PROCOM/UFG. A equipe é qualificada, estando composta 
da seguinte forma: quatro com especialização (uma em residência 
multiprofissional/saúde materno infantil; uma em gestão de políticas públicas, uma em 
políticas públicas e outra em serviço social), três com mestrado em serviço social e três 
com doutorado, sendo duas em serviço social e uma em política social. 
Na parte tecnológica, constatou-se a utilização de sistemas informatizados para 
execução dos procedimentos de concessão dos benefícios, bem como de 
acompanhamento e monitoramento, conforme descrito no quadro abaixo: 
 
Quadro: Sistemas informatizados utilizados na execução dos recursos do PNAES 
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COBRUS Sistema desenvolvido pela PROCOM com a finalidade de cadastrar os estudantes com 
direito a Bolsa Alimentação do Restaurante Universitário. 

2ª VIA Sistema desenvolvido pela PROCOM com a finalidade de gerar o cartão do estudante, com 
foto, para acesso ao Restaurante Universitário. 

CONBE 
Sistema desenvolvido pela PROCOM com a finalidade de cadastrar os estudantes na Bolsa 
Permanência, verificando se os mesmos estão ativos no cadastro geral da UFG, e gerar a 
respectiva folha de pagamento. 

HORUS Sistema desenvolvido pela PROCOM com a finalidade de inserir créditos nas carteiras dos 
bolsistas e controle de acesso nas catracas do Restaurante Universitário. 

SICAB 
Sistema desenvolvido pela PROCOM com a finalidade de cadastro de Bolsa Alimentação e 
Bolsa Moradia das regionais do interior e da Bolsa Moradia da regional Goiânia (CEUS), 
gerando a folha de pagamento. 

SCDP Sistema de concessão de diárias e passagens, o qual é utilizado apenas para solicitação de 
passagens terrestres. 

Fonte: Item 3 da Resposta PROCOM/UFG, sem data, à Solicitação de Auditoria n° 1. 

Constatou-se que a PROCOM/UFG ainda não está devidamente estruturada para as 
atividades inerentes à execução do PNAES, haja vista: 
- as salas da CSS/PROCOM/UFG precisarem de melhor ventilação, pois existem salas 
sem janela; 
- a existência de salas da CSS/PROCOM/UFG sem equipamentos voltados para a 
natureza do trabalho social, o qual exige atendimentos individuais e coletivos. A 
natureza do trabalho também requer resguardar o sigilo do atendimento, bem como o 
seu registro, dentro dos parâmetros éticos e técnicos do serviço social; 
- a falta de pessoal para atuar na recepção da CSS/PROCOM/UFG, dando atendimento 
à demanda com informações e encaminhamento ao setor competente; 
- os processos físicos dos estudantes da CSS/PROCOM/UFG não estarem bem 
organizados em armários e estantes próprias para facilitar o manuseio e resguardar o 
sigilo das informações. Há falta de armários e mesmo espaço, deixando os processos 
vulneráveis em caixas sobre mesas e banco; 
- a falta de estudos ou análises da demanda do corpo discente para atendimento de áreas 
de atuação da Universidade referentes à assistência estudantil. 

  
##/Fato## 

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

Constatou-se que os controles administrativos relativos à seleção de alunos e sobre os 
pagamentos efetuados no âmbito do PNAES são deficientes, haja vista: 
- Estudantes recebendo Bolsa Alimentação em espécie mesmo após a inauguração dos 
Restaurantes Universitários de Jataí/GO e de Catalão/GO. 
- Estudantes recebendo valores diferentes daqueles estipulados no Edital 
PROCOM/UFG n°01/2015. 
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- Pagamentos de Bolsa Esportes e Lazer, no total de R$ 167.200,00, sem qualquer 
documentação apresentada ou edital para seleção de beneficiários. 
- Ausência de Editais, normas e regulamentos para concessão de assistência estudantil 
nas áreas de Transporte e Apoio Pedagógico. 
- Utilização indevida de recursos do PNAES para pagamento de 100% dos contratos das 
empresas que administram os restaurantes universitários de Goiânia/GO e de Jataí/GO, 
incluindo refeições de servidores da Universidade. 
- Recebimento de Bolsas por alunos com Status INATIVO no sistema acadêmico. 
- Utilização de recursos do PNAES para gastos com estudantes não matriculados em 
cursos de graduação da UFG. 
- Utilização de recursos do PNAES na concessão de passagens terrestres e aéreas e na 
locação de ônibus sem um Edital prévio estabelecendo regras e sem que fosse 
comprovado o atendimento de estudantes regularmente matriculados em cursos de 
graduação presencial, a condição social do beneficiário, e ainda sem que ocorresse uma 
avaliação prévia da realidade social pela Coordenação de Assistência Social da 
PROCOM/UFG. 
- Estudante recebendo Bolsa Permanência mesmo tendo Parecer emitido pela 
Coordenação de Assistência Social da PROCOM/UFG de que não se enquadra no 
critério de renda mínima para atendimento com recursos do PNAES. 
- Servidores da UFG recebendo diárias indevidas com recursos do PNAES. 

  
##/Fato## 

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

A Assistência Estudantil no âmbito da UFG dá-se pela execução de ações abrangidas 
pelo Decreto 7.234/2010, ou seja: 
- Orientação e acompanhamento psicológico e social aos estudantes por meio de 
atendimento individual; 
- Promoção de tratamento direcionado ao consumo de álcool e outras drogas e 
encaminhamento dos estudantes que necessitam de tratamento a profissionais 
especializados do Programa Saudavelmente da PROCOM/UFG; 
- Concessão de bolsas permanência, alimentação e moradia; 
- Casa dos Estudantes Universitários – CEUs; 
- Serviço odontológico; 
- Apoio pedagógico;  
- Passagens para participar de eventos científicos;  
- Refeições gratuitas no RU para os estudantes em situação socioeconômica vulnerável 
e subsídios de 57,7% para todos os estudantes de graduação presencial;  
- Apoio logístico e de infraestrutura para a organização de eventos estudantis na UFG; e 
- Participação em eventos regionais e nacionais. 
Além da previsão legal do Decreto 7.234/2010 as escolhas dessas ações de assistência 
estudantil originaram-se também das respostas contidas na ficha de estudo da realidade 
social preenchida pelos estudantes, no momento da matrícula da UFG. 

  
##/Fato## 

 
 
2.5 A divulgação do programa é eficiente, atingindo o público alvo da política? 
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No exercício de 2015, a Pró-Reitoria de Assuntos da Comunidade Universitária – 
PROCOM/UFG utilizou edital e folders, bem como os sítios www.ufg.br e 
www.procom.ufg.br para divulgar os benefícios e o processo de concessão. Além disso, 
a Pró-Reitoria participou de palestras e debates de recepção aos estudantes novatos em 
várias unidades acadêmicas como forma de divulgação dos benefícios existentes e os 
mecanismos de alcançá-los. 

A PROCOM/UFG entende, pela grande procura verificada através do número de 
inscritos nos programas gerenciados pela mesma, que a divulgação foi abrangente; no 
entanto, ela está procurando sempre novos meios de divulgar com maior amplitude e 
abrangência esses referidos benefícios. 

Quanto à divulgação pela internet dos programas de assistência estudantil, constatou-se 
que o caminho para acessar as informações no sítio da UFG não tem a visibilidade 
adequada. Não há nenhum link ou banner na página principal que permita o acesso 
direto à assistência estudantil. Para acessar informações sobre os benefícios ofertados o 
aluno tem que “percorrer” o seguinte caminho: A UFG >> ESTRUTURA >> PRÓ-
REITORIAS >> ASSUNTOS DA COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA >> Clicar no 
link para acesso ao sítio da PROCOM (www.procom.ufg.br) >> Clicar no banner 
“Programas”, ou navegar pela página buscando Editais ou outras informações.  
Falta também maior publicação/transparência interna e externa quanto ao uso dos 
recursos do PNAES. 

  
##/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 Coordenação de Assistência Social da PROCOM/UFG faz o estudo e a análise da 
realidade social dos estudantes para checar se podem ser enquadrados para atendimento 
no âmbito do PNAES.  
Assim, em tese, após o deferimento da Coordenação de Assistência Social da 
PROCOM/UFG são concedidos aos estudantes selecionados benefícios nas áreas de 
abrangência do PNAES. 
Anualmente, a Pró-Reitoria de Assuntos da Comunidade Universitária – 
PROCOM/UFG lança Edital de inscrição para os programas: 
- MORADIA ESTUDANTIL: tem por objetivo a oferta de moradia estudantil aos 
estudantes. 
- BOLSA - MORADIA: destina-se a estudantes das Regionais Cidade de Goiás/GO, 
Catalão/GO e Jataí/GO que não residam com a família e/ou que não possuam família 
que resida na Cidade onde fará o curso. Consiste no pagamento de recurso financeiro 
transferido para a conta bancária do(a) estudante, no valor de R$ 200,00. 
- PROJETO DE ALIMENTAÇÃO: constitui-se no fornecimento de alimentação nos 
Restaurantes Universitários das Regionais que os possuem, e, nas demais Regionais, 
efetiva-se por recebimento, em espécie, por meio de conta bancária do(a) estudante, de 
uma bolsa no valor de R$ 120,00, ou de R$ 260,00 para estudantes que possuem Bolsa 
Moradia. 
- PROJETO DE BOLSA PERMANÊNCIA: constitui-se no recebimento, em espécie, 
por meio de conta bancária do(a) estudante, de uma bolsa no valor de R$ 400,00 para 
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custear despesas essenciais ao desempenho acadêmico, como transporte, participação 
em eventos, livros, fotocópias, dentre outros. 
Para esses programas, além do atendimento prioritário de estudantes oriundos da rede 
pública de educação básica ou com renda familiar per capita de até um salário mínimo e 
meio, previsto no artigo 5° do Decreto 7.234/2010, existem outros 
critérios/metodologias definidos no Edital pela Universidade para a seleção dos alunos 
beneficiados no exercício de 2015. A Coordenação do Serviço Social/PROCOM/UFG 
efetua a análise da realidade social dos estudantes, de acordo com a documentação 
apresentada e considerando os seguintes indicadores sociais: 

a) Condição de trabalho e renda 
b) Composição familiar 
c) Nível de escolaridade dos pais 
d) Condição de moradia 
e) Situação de doença grave na família devidamente comprovada. 

Assim de forma geral e na teoria, os critérios de seleção estão adequados, atendendo aos 
princípios estabelecidos no Decreto nº 7.234/2010, em particular quanto ao critério 
renda.  

Porém, na realidade encontrada, existem situações que expõem justamente a falta de 
critérios na concessão de assistência estudantil, haja vista: 

- nas áreas de Transporte, Esporte e Apoio Pedagógico, a utilização de recursos do 
PNAES sem que existisse um Edital de Seleção estabelecendo regras de concessão, bem 
como sem que fosse comprovado o atendimento de estudantes regularmente 
matriculados em cursos de graduação presencial, a condição social do beneficiário e 
ainda sem que ocorresse uma avaliação prévia da realidade social pela Coordenação de 
Assistência Social da PROCOM/UFG. 

- Utilização indevida de recursos do PNAES para pagamento de 100% dos contratos das 
empresas que administram os restaurantes universitários de Goiânia/GO e de Jataí/GO. 

- recursos do PNAES utilizados com estudantes não regularmente matriculados em 
cursos de graduação presencial. 

- existência de estudante recebendo Bolsa Permanência mesmo tendo Parecer emitido 
pela Coordenação de Assistência Social da PROCOM/UFG de que não se enquadra na 
renda mínima para atendimento com recursos do PNAES. 

  
##/Fato## 

 
 
2.7 A IFES realiza avaliação quanto ao resultado do programa? 

Durante a execução do presente trabalho e considerando as respostas dadas aos 
questionamentos quanto à avaliação do resultado do programa, observou-se que a Pró-
Reitoria de Assuntos da Comunidade Universitária – PROCOM/UFG atua fortemente 
no momento da entrada do aluno na Universidade, fazendo todo o trabalho necessário 
para o cadastramento e a seleção de alunos aptos ao recebimento de bolsas, moradia 
estudantil e material didático com recursos do PNAES. Após essa fase de entrada de 
estudantes, a PROCOM/UFG também atua quando é procurada pelo discente para 
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resolver um problema pessoal/acadêmico específico. Além de manter o 
acompanhamento regular do “status” (ATIVO ou INATIVO) do(a) aluno(a) bolsista no 
sistema acadêmico da Universidade.   
Porém, considerando uma etapa mais gerencial do Programa Nacional de Assistência 
Estudantil, a UFG não estabeleceu metas e indicadores que possibilitassem o 
monitoramento e o acompanhamento do PNAES, bem como a PROCOM/UFG não 
possui rotinas, relatórios gerenciais, taxas de evasão, taxas de retenção e/ou sistemática 
científica para avaliação dos resultados do PNAES no âmbito da UFG.  
Vale dizer que há, no âmbito da Coordenação de Serviço Social – CSS/PROCOM/UFG, 
uma pesquisa, em andamento, objetivando investigar as razões econômicas, políticas, 
sociais e culturais que levaram estudantes da graduação presencial, de 1998 a 2013, a 
sair da Universidade sem concluir o curso. 
Os recursos são liberados, mas não existe acompanhamento/monitoramento/avaliação 
dos benefícios acadêmicos ocorridos posteriores a essa liberação. Diante das 
informações apresentadas, conclui-se que a Universidade não mensura o atingimento 
dos seguintes objetivos do programa: 

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. 

Ou seja, a Universidade não fixou mecanismos de acompanhamento e avaliação do PNAES. 

  
##/Fato## 

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

A UFG não exige critérios de contrapartida dos seus estudantes atendidos pelo PNAES. 

  
##/Fato## 

 
 
 
3. Conclusão 
 
 

Verificou-se, por meio do presente trabalho, que o macroprocesso finalístico 
denominado Ação 4002 (Assistência ao Estudante do Ensino de Graduação), no âmbito 
dos recursos do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), apresenta os 
seguintes aspectos que contribuem para o alcance da missão da unidade:  
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- orientação e acompanhamento psicológico e social aos estudantes por meio de 
atendimento individual;  

- promoção de tratamento direcionado ao consumo de álcool e outras drogas e 
encaminhamento dos estudantes que necessitam de tratamento a profissionais 
especializados do Programa Saudavelmente da PROCOM/UFG; 

- concessão de bolsas permanência, alimentação e moradia;  

- serviço odontológico e apoio pedagógico; 

- passagens para participar de eventos científicos; e 

- refeições gratuitas no RU para os estudantes. 

Por outro lado, foram verificados os seguintes obstáculos para o atingimento da sua 
missão:  

- Estudantes recebendo Bolsa Alimentação em espécie mesmo após a inauguração dos 
Restaurantes Universitários de Jataí/GO e de Catalão/GO. 

- Estudantes recebendo valores diferentes daqueles estipulados no Edital 
PROCOM/UFG n°01/2015. 

- Pagamentos de Bolsa Esportes e Lazer, no total de R$ 167.200,00, sem qualquer 
documentação apresentada ou edital para seleção de beneficiários. 

- Ausência de Editais, normas e regulamentos para concessão de assistência estudantil 
nas áreas de Transporte e Apoio Pedagógico. 

- Utilização indevida de recursos do PNAES para pagamento de 100% dos contratos das 
empresas que administram os restaurantes universitários de Goiânia/GO e de Jataí/GO, 
incluindo refeições de servidores da Universidade. 

- Recebimento de Bolsas por alunos com Status INATIVO no sistema acadêmico. 

- Utilização de recursos do PNAES para gastos com estudantes não matriculados em 
cursos de graduação da UFG. 

- Utilização de recursos do PNAES na concessão de passagens terrestres e aéreas e na 
locação de ônibus sem um Edital prévio estabelecendo regras e sem que fosse 
comprovado o atendimento de estudantes regularmente matriculados em cursos de 
graduação presencial, a condição social do beneficiário, e ainda sem que ocorresse uma 
avaliação prévia da realidade social pela Coordenação de Assistência Social da 
PROCOM/UFG. 

- Ausência de mecanismos de acompanhamento e avaliação do PNAES. 

- Ausência de critérios de contrapartida, estabelecidos pela UFG, para a manutenção dos 
benefícios pelos estudantes. 

- Deficiência na divulgação do programa de assistência estudantil na internet. 
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- Deficiências no espaço de atendimento, de arquivamento e de organização do trabalho 
da CSS/PROCOM/UFG. 

- Falhas na divulgação/publicidade de resultados decorrentes de Edital de Bolsa 
Permanência após apreciação dos recursos. 

- Estudante recebendo Bolsa Permanência mesmo tendo Parecer emitido pela 
Coordenação de Assistência Social da PROCOM/UFG de que não se enquadra no 
critério de renda mínima para atendimento com recursos do PNAES. 

- Servidores da UFG recebendo diárias indevidas com recursos do PNAES. 

Nesse contexto, conclui-se que, para que a unidade cumpra adequadamente a sua missão 
institucional, é necessário, no mínimo:  
- Reforçar os Controles Internos vinculados aos recursos do PNAES. 
- Resolver deficiências no espaço de atendimento, de arquivamento e de organização do 
trabalho da CSS/PROCOM/UFG. 
- Resolver deficiência na divulgação do programa de assistência estudantil na internet. 
- Constituir mecanismos de acompanhamento e avaliação do PNAES. 
- Elaborar Editais, normas e regulamentos para concessão de assistência estudantil nas 
áreas de Transporte, Atenção à Saúde, Esporte e Apoio Pedagógico. 
- Elaborar estudos ou análises da demanda do corpo discente para atendimento de áreas 
de atuação da Universidade referentes à assistência estudantil.  
As recomendações registradas neste relatório serão acompanhadas por meio do Plano de 
Providências Permanente da Unidade.  

 
Goiânia/GO, 27 de junho de 2016. 

 
 
Nome:  
Cargo: 
 
Assinatura:  
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_____________________________________________________________ 
Chefe 

 
 
 

 
 
 
 
 

_______________________________________________ 

Ordem de Serviço nº 201505033 
 
1 GESTÃO OPERACIONAL                            

1.1 Avaliação dos Resultados da Gestão  

1.1.1 Achados de Auditoria  

1.1.1.1 CONSTATAÇÃO 

 
Estudantes recebendo Bolsa Alimentação em espécie mesmo após a inauguração 
dos Restaurantes Universitários de Jataí/GO e de Catalão/GO. 
 
Fato 

 
O Edital PROCOM/UFG n°01/2015 estipula, para as Regionais que não possuem 
Restaurante Universitário, o recebimento, em espécie, por meio de conta bancária do (a) 
estudante, do valor de R$ 120,00 mensais por estudante, ou de R$ 260,00 para aqueles 
estudantes que possuem Bolsa Moradia. O valor é totalmente financiado com recursos 
do PNAES. 
O referido Edital também estipulou que os “estudantes que forem contemplados com a 
Bolsa Alimentação em espécie nas Regionais Catalão e Jataí deverão migrar para o 
sistema de créditos, para uso no Restaurante Universitário, assim que estes forem 
inaugurados” (Grifo nosso). 
 
Constatou-se que, a partir de 11 de maio de 2015, a Regional Jataí/GO inaugurou o 
Restaurante Universitário, situação que cessaria o direito dos estudantes de receberem 
os valores da Bolsa Alimentação. 
No entanto, a Bolsa não foi suspensa para os respectivos estudantes, e continuou sendo 
paga integralmente nos meses seguintes.  
Os valores recebidos indevidamente pelos estudantes após a inauguração do Restaurante 
Universitário atingiram o montante de R$ 569.820,00, conforme tabela a seguir: 
 

Tabela: Relação de operações efetuadas com bolsistas do programa de bolsa alimentação do 
interior (regional Jataí/GO) – de junho/2015 até novembro/2015. 

N° DE OPERAÇÕES EFETUADAS 
VALOR DE 

CADA 
PAGAMENTO 

Total 

3018 pagamentos  R$ 120,00  R$ 362.160,00 

04 pagamentos R$ 240,00 R$ 960,00 

795 pagamentos R$ 260,00 R$ 206.700,00 

TOTAL  R$ 569.820,00 
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 Fonte: Planilha “Rel CGU - Pagamentos de bolsistas PNAES de jan a nov 2015 - PROCOM 

UFG”, encaminhada em anexo ao e-mail “Relatórios para a CGU - PNAES 2015”, do dia 22.10.2015.  

 
Já a Regional Catalão inaugurou, a partir de 26 de outubro de 2015, seu Restaurante 
Universitário, o que também deveria cessar o direito dos estudantes de receberem a 
Bolsa Alimentação. 
No entanto, a Bolsa Alimentação não foi suspensa; continuou sendo paga no mês 
seguinte. 

  
##/Fato## 

Causa 

 
O Pró-Reitor de Assuntos da Comunidade Universitária/UFG, a quem compete formular 
diagnósticos dos problemas da instituição, nos termos do inciso II, do art. 60 do 
Regimento Geral da UFG, não adotou ações tempestivas para interromper os 
pagamentos nos meses seguintes ao da inauguração dos referidos Restaurantes 
Universitários. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
 
I – Manifestação antes do Relatório Preliminar  
A Unidade manifestou-se por meio do Ofício nº 1323/GAB/UFG, de 21 de dezembro de 
2015, em referência à Solicitação de Auditoria n° 201505033/10, de 08 de dezembro de 
2015, conforme descrito a seguir: 
“JATAÍ - Até que os sistemas de tickets ou créditos em cartões/carteiras sejam 
implantados, os alunos bolsistas da, alimentação receberão o valor do subsídio total ou 
parcial em espécie. (SIC).” 
 
II – Manifestação após o Relatório Preliminar 
 
A Unidade manifestou-se por meio do Ofício n.º 0214/GAB/UFG, de 16/3/2016, em 
referência ao Ofício n.º 07385/DIAC3/CGU-Regional/GO/CGU-PR, de 29 de fevereiro 
de 2016, conforme descrito a seguir: 
 
Anexo ao Ofício n.º 0214/GAB/UFG, de 16/3/2016: 
“1.1.1.1 
a) Regional Jatai 
Já solicitamos à direção da Regional Jatai, por meio do Memorando n.°145/GAB/UFG, 
em anexo, a pronta interrupção do depósito em conta dos valores correspondentes à 
alimentação dos estudantes no restaurante universitário, localizado no câmpus Jatobá, 
esclarecemos que esta era a única alternativa viável para garantir a alimentação dos 
estudantes da Regional Jatai, antes da inauguração do Restaurante Universitário (RU). 
No Câmpus Jatobá da UFG em Jatai. No entanto, chamamos a atenção para o fato de 
que a Regional Jatai da UFG possui dois câmpus: um no centro da cidade, câmpus 
Riachuelo. e outro, afastado 5km do centro da cidade, câmpus Jatobá. Ressaltamos que 
apenas o câmpus Jatobá possui um RU e, mesmo com a inauguração deste, não é viável 
o deslocamento dos estudantes do câmpus Riachuelo para o câmpus Jatobá para a 
utilização do RU. 
Portanto, até que seja possível a construção de um RU no câmpus Riachuelo. A UFG 
não tem como garantir a alimentação dos estudantes deste câmpus, a não ser com o 
depósito em conta do valor correspondente às refeições. Reconhecemos o atraso na 
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implantação do sistema informatizado para os usuários do RU do câmpus Jatobá e já 
solicitamos à direção da Regional a adoção das providências para sanar esta lacuna o 
mais rapidamente possível. Enquanto o sistema informatizado de crédito nas 
identidades estudantis não estiver devidamente implantado, a unidade irá fornecer aos 
estudantes do câmpus Jatobá, os tickets de alimentação e não mais crédito em conta, 
para que eles possam acessar o Restaurante Universitário. 
No entanto, ressaltamos que os valores recebidos pelos estudantes até então, e que 
terão que ser mantidos para os estudantes do câmpus Riachuelo, correspondem ao 
valor das refeições a serem tomadas ao longo do mês. Portanto, não podemos 
concordar com a afirmação de que "os valores foram recebidos indevidamente pelos 
estudantes", uma vez que o objetivo destes créditos era garantir a aquisição de 
refeições pelos estudantes, o que não caracteriza, em nosso entendimento, nenhuma 
ação "indevida", pois se insere dentro dos objetivos do PNAES. O pagamento desta 
bolsa supriu e supre as necessidades de alimentação de nossos estudantes. Como estes 
pagamentos tinham esta finalidade, e não eram indevidos, não podemos concordar com 
a recomendação de "repor os recursos do PNAES pagos indevidamente aos estudantes 
com a devida apuração de responsabilidade de quem deu causa aos pagamentos". 
  
b) Regional Catalão 
A situação da Regional Catalão da UFG é bastante diferente daquela da Regional 
Jatai, uma vez que todas as atividades acadêmicas e administrativas desta Regional são 
hoje desenvolvidas em um único câmpus, localizado no centro de Catalão. Até em 
função desta característica, a Regional Catalão conseguiu implantar com mais 
agilidade o sistema informatizado dos créditos na carteira estudantil, podendo assim 
prescindir do depósito da bolsa nas contas dos estudantes de toda a Regional. 
Ressaltamos que o pagamento de bolsa alimentação no valor de R$ 247,00 é 
direcionado aos estudantes beneficiários da bolsa moradia e cobre os valores 
correspondentes ao desjejum de todos os dias, e do almoço e jantar nos dias em que o 
Restaurante Universitário não funciona (sábados e domingos). Este valor foi estipulado 
com base no valor mensal médio destas refeições na cidade de Catalão. A memória de 
cálculo para se chegar a este valor baseia-se num custo estimado de RS 4,50 para o 
desjejum e de R$ 10,00 para as refeições maiores (3 por final de semana). 
Computando-se 30 desjejuns e uma média de 12 refeições maiores por mês, chega - se 
ao valor mensal estimado de R$ 255,00. Com base nestas estimativas é que se fixou, 
como referência, os valores de auxílio alimentação em R$ 120,00, e em R$ 260,00, 
sendo este último, o auxílio para os estudantes moradores de casas de estudante ou 
beneficiários da bolsa moradia. Os estudantes contemplados com a bolsa alimentação, 
foram entrevistados pelas assistentes sociais da UFG e identificados como pertencentes 
ao grupo de estudantes com perfil de baixa renda estabelecido no Decreto do PNAES. 
Os estudantes contemplados com a moradia estudantil ou com a bolsa moradia, sempre 
que demandam, são também contemplados com este auxílio alimentação. Concordamos 
com o questionamento sobre a não apresentação de documentação que normatizasse a 
concessão deste beneficio e esclarecemos que já estamos sanando esta lacuna. 
Ressaltamos, ademais, que o Decreto do PNAES não veda a possibilidade de um 
estudante de baixa renda acumular dois tipos de bolsa (alimentação e moradia, por 
exemplo). Esclarecemos ainda que não há demanda reprimida na concessão de 
alimentação aos nossos estudantes. Isto é, para todos os estudantes identificados como 
pertencentes ao perfil de baixa renda, como definido no decreto do PNAES, está 
garantido o direito à alimentação. Portanto, a concessão desta bolsa, e mesmo o seu 
acúmulo com outro tipo de bolsa, não deu causa ao não atendimento de qualquer 
pedido de alimentação por parte dos estudantes de baixa renda. 
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Também no caso da Regional Catalão, não podemos concordar com a afirmação de 
que "os valores foram recebidos indevidamente pelos estudantes" uma vez que o 
objetivo destes créditos era garantir a aquisição de refeições pelos estudantes, o que 
não caracteriza, em nosso entendimento, nenhuma ação "indevida". Como estes 
pagamentos tinham esta finalidade, e não eram indevidos, não podemos concordar com 
a recomendação de "repor os recursos do PNAES pagos indevidamente aos estudantes 
com a devida apuração de responsabilidade de quem deu causa aos pagamentos". 

##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno

Em relação à Regional de Jataí: 
A partir de 11 de maio de 2015, entrou em funcionamento o Restaurante Universitário, 
situação que cessaria o direito dos estudantes de receberem os valores da Bolsa 
Alimentação.  
A presente constatação foi identificada em 09 de dezembro de 2015, ou seja, 07 meses 
após a inauguração. No entendimento da equipe, tempo mais que suficiente para 
implantação dos citados sistemas de tickets ou créditos em cartões/carteiras relatados na 
resposta da UFG. Vale dizer, a resposta da Universidade não menciona e não traz 
qualquer comprovação de quais ações/providências foram tomadas após a inauguração 
do restaurante para resolver o problema neste intervalo de 07 meses após a inauguração. 
O Edital PROCOM/UFG n°01/2015 não autoriza pagamento de quaisquer valores de 
Bolsa Alimentação após a inauguração do Restaurante.  
A equipe considera que os pagamentos foram indevidos, pois, conforme o Edital aqui 
tratado havia sido estipulado que os estudantes deveriam ter migrado para o sistema de 
créditos quando da inauguração dos restaurantes, o que não aconteceu. 
Apenas após 10 meses da inauguração (11.05.2015) do Restaurante Universitário de 
Jataí e após a emissão do Relatório Preliminar CGU n° 201505033, o Reitor da UFG, 
em 14.03.2016, apresentou um Memorando, n° 145/GAB/UFG, destinado ao Diretor 
Regional Jataí, solicitando “a suspensão do repasse, na forma como está sendo 
atualmente realizado, dos valores da bolsa alimentação para os estudantes do campus 
Jatobá, a partir do mês de abril/2016.”. 
Em relação à questão da alimentação dos estudantes do campus Riachuelo, a 
propaganda da UFG (https://www.ufg.br/n/80779-restaurante-universitario-da-regional-

jatai-e-inaugurado) contradiz a atual manifestação da Universidade acerca da dificuldade 
em garantir a alimentação dos estudantes deste campus, pois existe o “Deslocamento 

gratuito entre câmpus”, conforme transcrição a seguir: 

“Restaurante Universitário da Regional Jataí é inaugurado 

Criada em 12/05/15 12:14. Atualizada em 15/05/15 11:19. 

Órgão deve beneficiar cerca de mil estudantes que terão parte do valor das refeições 
subsidiados pela UFG 

Texto: R.V.A. e L.S.S.

Fotos: C.S. 

Prestes a completar 35 anos, a Regional Jataí da UFG tem mais um motivo para 
comemorar: o funcionamento do Restaurante Universitário (RU), no Câmpus Cidade 
Universitária. Na manhã desta segunda-feira, 11/05, a comunidade acadêmica 
participou da inauguração do espaço. A estimativa é de que o restaurante atenda 
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diariamente mais de mil estudantes. Além do RU, os alunos e servidores docentes e 
técnico-administrativos também podem fazer suas refeições no Restaurante Executivo 
(RE), que oferece comida por quilo, com preço equivalente a de outros 
estabelecimentos do ramo. 

O valor de cada refeição no RU é R$ 7,90, mas os estudantes da UFG pagarão apenas 
R$ 3,00. A diferença entre os valores será subsidiada pela Universidade, através do 
Plano Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes). A origem dos recursos que somam 
mais de três milhões de reais, destinados à construção do restaurante, também são 
oriundos do Pnaes. 

Para o reitor da UFG que esteve presente na cerimônia de inauguração, a construção e 
o funcionamento do RU na Regional Jataí representam uma grande conquista, já que 
há muito tempo vêm sendo reivindicado pela comunidade acadêmica. Segundo ele, o 
espaço contribuirá para a permanência dos estudantes na instituição. "Estamos muito 
felizes e satisfeitos com a inauguração do restaurante. As instalações são amplas e os 
equipamentos da melhor qualidade. Além disso, a comida que experimentamos durante 
o primeiro dia de funcionamento também foi de bastante qualidade", destacou.   

Gestores da UFG durante o primeiro dia de atividades do Restaurante Universitário da 
Regional Jataí 

O diretor da Regional Jataí confirmou a importância dos restaurantes para a 
instituição: “Essa conquista irá propiciar condições para maior permanência dos 
estudantes na Universidade. É um grande sonho transformado em realidade”, 
enfatizou. Já a estudante do curso de Biomedicina destacou algumas das comodidades 
proporcionadas pela construção do RU. “A partir do momento que podemos almoçar 
na universidade, ganhamos praticidade e mais tempo para estudar”, avaliou . 

O Pró-Reitor de Assuntos da Comunidade Universitária (Procom), o vice-diretor da 
Regional Jataí, o diretor do Centro de Gestão do Espaço Físico (Cegef) e os assessores 
da Reitoria, além do coordenador administrativo também estiveram presentes na 
cerimônia de inauguração do RU.  
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Regional Jataí comemora inauguração oficial do RU 

 Segurança alimentar e qualidade das refeições 

Os cardápios do Restaurante Executivo (RE) e do RU serão elaborados e 
acompanhados por nutricionistas da empresa responsável pelo gerenciamento do órgão 
e da própria Regional Jataí. O objetivo é propiciar uma alimentação mais saudável e 
com maior qualidade. Além disso, uma comissão composta por estudantes, docentes e 
técnico-administrativos da Regional vai avaliar a qualidade das refeições. "O RU é 
uma peça basilar para oferecer ao estudante uma alimentação saudável e assim, 
propiciar condições para que ele desenvolva as suas atividades", afirmou o assistente 
social  da Assessoria de Assuntos Estudantis da Regional Jataí (Assae).  

Cardápios prezam pela segurança alimentar 

 Deslocamento gratuito entre câmpus 

Alunos que estudam no Câmpus Riachuelo, mas que optarem em realizar suas refeições 
nos restaurantes localizados no Câmpus Cidade Universitária, podem utilizar o ônibus 
oferecido pela Universidade, que faz o deslocamento entre os câmpus de forma 
gratuita. 
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 Direção da Regional Jataí estima que a produção diária será de mil refeições.”. 

 Em relação à Regional de Catalão: 
Diferença relevante em relação ao caso da Regional de Jataí, onde o Restaurante foi 
inaugurado em 26.10.2015 e, logo no mês seguinte, 04 dias depois da inauguração, em 
novembro, os estudantes já estavam cadastrados no sistema de créditos em 
cartão/carteirinha.  
Para os casos existentes de pagamento de R$ 247,00 de Bolsa Alimentação, a UFG 
confirma que são para estudantes contemplados com a Bolsa Moradia para o “desjejum 
de todos os dias, e do almoço e do jantar nos dias em que o Restaurante Universitário 
não funciona (sábados e domingos)”.  
O Edital PROCOM/UFG n° 01/2015 não autoriza pagamento de quaisquer valores de 
Bolsa Alimentação para unidades que possuem Restaurante Universitário. Falta 
embasamento legal para concessão dessa Bolsa para esses estudantes que já são 
contemplados com a Bolsa Moradia. 

##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Cessar, imediatamente, os pagamentos de Bolsa Alimentação para as 
Unidades da UFG que já possuam Restaurantes Universitários, a exemplo dos Campus 
de Catalão/GO e Campus Jatobá, de Jataí/GO. 

Recomendação 2: Normatizar a situação de pagamento de Bolsa Alimentação para 
estudantes contemplados com a Bolsa Moradia para contemplar o "desjejum de todos os 
dias, e do almoço e do jantar nos dias em que o Restaurante Universitário não funciona 
(sábados e domingos)". 

1.1.1.2 CONSTATAÇÃO

Estudantes recebendo valores diferentes daqueles estipulados no Edital 
PROCOM/UFG n°01/2015. 

Fato

O Edital PROCOM/UFG n°01/2015 estipula os seguintes valores das bolsas: 
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- Projeto de Alimentação, constituindo-se no fornecimento de alimentação nos 
Restaurantes Universitários das Regionais que os possuem, e, nas demais Regionais, 
efetiva-se por recebimento, em espécie, por meio de conta bancária do(a) estudante no 
valor de R$ 120,00 mensais ou de R$ 260,00 para estudantes que possuem Bolsa 
Moradia. 
- Projeto de Bolsa Permanência, constituindo-se no recebimento, em espécie, por meio 
de conta bancária do(a) estudante, de uma bolsa no valor de R$ 400,00 para custear 
despesas essenciais ao desempenho acadêmico, como transporte, participação em 
eventos, livros, fotocópias, dentre outros. 
- Bolsa Moradia, consiste no pagamento de recurso financeiro transferido para a conta 
bancária do(a) estudante no valor de R$ 200,00.  Destinada aos estudantes das 
Regionais Cidade de Goiás/GO, Catalão/GO e Jataí/GO, que não residam com a família 
e/ou que não possuam família que resida na cidade onde fará o curso.  
Durante inspeção, constatou-se a existência de casos de estudantes recebendo valores 
diferentes daqueles estipulados acima, sendo: 
 
I - PROGRAMA DE BOLSA ALIMENTAÇÃO - INTERIOR 
 
Tabela: Quantidade de bolsistas do programa de Bolsa Alimentação do interior (regionais Catalão/GO, 
Cidade de Goiás/GO e Jataí/GO) recebendo valores diferentes de R$ 120,00 e de R$ 260,00, de jan a 

nov 2015. 

N° DE OPERAÇÕES EFETUADAS 
VALOR DE 

CADA 
PAGAMENTO 

TOTAL 

140 pagamentos Regional Catalão/GO  R$ 247,00  R$ 34.580,00 

 
 TOTAL R$ 34.580,00 

Fonte: Planilha “Rel CGU - Pagamentos de bolsistas PNAES de jan a nov 2015 - PROCOM 

UFG”, encaminhada em anexo ao e-mail “Relatórios para a CGU - PNAES 2015”, do dia 

22.10.2015. 
 
II - PROGRAMA DE BOLSA MORADIA ESTUDANTIL - INTERIOR 
 

Tabela: Quantidade de bolsistas do programa de Bolsa Moradia do interior (regionais 
Catalão/GO, Cidade de Goiás/GO e Jataí/GO) recebendo valores diferentes de R$ 200,00, 
de jan a nov 2015. 

N° DE OPERAÇÕES EFETUADAS 

 

VALOR DE 
CADA 

PAGAMENTO 
TOTAL 

809 pagamentos Regional Catalão/GO  R$ 40,00  R$ 32.360,00 

402 pagamentos Regional Cidade de 
Goiás/GO 

 R$ 40,00  
 

R$ 16.080,00 

817 pagamentos Regional Jataí/GO R$ 40,00 R$ 32.680,00 

  TOTAL R$ 81.120,00 

 Fonte: Planilha “Rel CGU - Pagamentos de bolsistas PNAES de jan a nov 2015 - PROCOM 

UFG”, encaminhada em anexo ao e-mail “Relatórios para a CGU - PNAES 2015”, do dia 22.10.2015. 
 
III - PROGRAMA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MORADORES DAS CASAS DE 
ESTUDANTES - GOIÂNIA/GO 
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Tabela: Relação de bolsistas do programa de Auxílio Alimentação CEU'S recebendo valores 
diferentes de R$ 260,00, de jan a nov 2015. 

N° DE OPERAÇÕES EFETUADAS 
VALOR DE 

CADA 
PAGAMENTO 

TOTAL 

481 pagamentos  R$ 90,00  R$ 43.290,00 

475 pagamentos  R$ 172,00  R$ 81.700,00 

 
TOTAL R$ 124.990,00 

Fonte: Planilha “Rel CGU - Pagamentos de bolsistas PNAES de jan a nov 2015 - PROCOM 

UFG”, encaminhada em anexo ao e-mail “Relatórios para a CGU - PNAES 2015”, do dia 

22.10.2015. 
 
O montante dos itens I, II e III pagos com valores diferentes do edital PROCOM/UFG 
n°01/2015 foi igual a R$ 240.690,00 (duzentos e quarenta mil seiscentos e noventa 
reais). 

  
##/Fato## 

Causa 

 
 Tanto o Reitor a quem compete administrar e representar a Universidade bem como, 
escolher e nomear os Pró-Reitores nos termos do inciso do art. 56 do Regimento Geral 
da UFG, quanto o Pró-Reitor de Assuntos da Comunidade Universitária/UFG, a quem 
compete formular diagnósticos dos problemas da instituição, nos termos do inciso II, do 
art. 60 do Regimento Geral da UFG, permitiram autorização de pagamentos sem 
respaldo normativo e, quando previstos em edital, em valores divergentes do Edital 
PROCOM/UFG n°01/2015. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
I – Manifestação antes do Relatório Preliminar  
 
A Unidade manifestou-se por meio do Ofício nº 1323/GAB/UFG, de 21 de dezembro de 
2015, em referência à Solicitação de Auditoria n° 201505033/10, de 08 de dezembro de 
2015, conforme descrito a seguir: 
 
 “Item I – 
Pagamento de R$ 247,00 - os alunos beneficiários da Bolsa Moradia recebem créditos 
em cartão/carteirinha referentes à sua alimentação diária e o valor de R$ 247,00 de 
Bolsa Alimentação para o desjejum diário e refeições principais (almoço e jantar) nos 
dias em que o RU não funciona (finais de semana).  
 
             Item II - A alteração do valor de R$ 200,00 para R$ 240,00 da Bolsa Moradia 
foi em função do reajuste da referida bolsa a partir de junho/2015.  
 
             Item III - O valor de R$ 260,00 corresponde às Bolsas Alimentação das 
Regionais do interior.  
             Em Goiânia, os valores são de R$ 200,00 e R$ 350,00, que foram reajustados 
para R$ 247,00 e R$ 432,00 respectivamente.” 
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II – Manifestação após o Relatório Preliminar 
A Unidade manifestou-se por meio do Ofício n.º 0214/GAB/UFG, de 16/3/2016, em 
referência ao Ofício n.º 07385/DIAC3/CGU-Regional/GO/CGU-PR, de 29 de fevereiro 
de 2016, conforme descrito a seguir: 
Anexo ao Ofício n.º 0214/GAB/UFG, de 16/3/2016: 
“1.1.1.2 
Item 1 
Os estudantes moradores de casas do Estudante, no caso da Regional Goiânia, e 
aqueles beneficiários de bolsa moradia, no caso das outras Regionais da UFG, 
recebem uma bolsa para o pagamento do desjejum diário e das refeições durante o 
final de semana, uma vez que os restaurantes universitários não servem jantar aos 
sábados e não abrem aos domingos. Portanto, os estudantes que se enquadram nesta 
situação precisam receber um auxílio para alimentação para suprir estas necessidades. 
Não há, portanto, nenhum conflito entre o recebimento de uma bolsa moradia e um 
auxílio alimentação para o pagamento das refeições que não são oferecidas pelo RU. 
Item II 
Apesar de constar no Edital 01/2015. o valor de R$ 200.00 para a bolsa moradia, a 
direção da regional, diante da reivindicação dos beneficiários e após a avaliação da 
sua repercussão financeira e da necessidade de reajuste, levando em conta o índice 
inflacionário e a situação do mercado imobiliário local, decidiu pelo reajuste, como 
forma de garantir a permanência do estudante na instituição. Ressalte-se que os 
valores das bolsas previstas no Decreto do PNAES (permanência, alimentação, 
moradia, e outras) não são definidos pelo referido Decreto. 
Assim, a definição dos valores das bolsas fica a critério de cada instituição. Para a 
bolsa permanência, modalidade que compromete a maior parcela do orçamento 
destinado às bolsas, adotamos como referência o valor da bolsa de iniciação científica, 
que foi definido pelo MEC em R$ 400,00. As outras modalidades de bolsa 
(alimentação, moradia, e outras) são fixadas pela própria universidade, com no volume 
de recursos do programa c em pesquisas de preços nas cidades nas quais a UFG possui 
Câmpus. Os valores destas bolsas, mantidos sem reajustes por vários anos, precisam 
ser eventualmente atualizados para compensar os efeitos inflacionários. Foi com base 
nesta análise que a Regional Catalão optou por reajustar o valor da referida bolsa 
para RS 240,00. 
Item III 
Reiteramos aqui, como destacado anteriormente, que não há nenhum conflito entre o 
recebimento de uma bolsa moradia e um auxílio alimentação para suprir as 
necessidades de alimentação dos estudantes (desjejum diário e refeições dos finais de 
semana). O estudante morador de casa não possui condições financeiras e nem possui 
o suporte de sua família para suprir as suas necessidades de alimentação no cale da 
manhã e nos finais de semana. O valor da bolsa alimentação estipulado há vários anos 
em RS 200.00, foi reajustado em junho de 2015 para RS 247,00. A correção do valor 
desta bolsa, aconteceu em processo de negociação entre estudantes e a gestão, tendo 
esta reconhecido a ausência de correção do valor desta bolsa desde a sua criação e a 
necessidade de atualizá-la. 
Da mesma forma o valor de R$ 350.00, foi reajustado cm junho de 2015 para R$ 
432.00. Na época em que foi instituída esta bolsa, o morador das casas podia optar por 
receber o valor correspondente às refeições do mês, ao invés de tomar as refeições no 
RU. Hoje esta possibilidade está vedada aos estudantes e apenas aqueles que haviam 
feito esta escolha anteriormente, 80 beneficiários remanescentes, fazem jus a esta 
bolsa. Esta modalidade está, portanto, em extinção. 
Assim como destacado nos itens anteriores reafirmamos que não houve pagamentos 
indevidos e não se aplica, portanto, a recomendação de "repor os recursos do PNAES 



 

 
    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 

25 

pagos indevidamente aos estudantes com a devida apuração de responsabilidades de 
quem deu causa aos pagamentos". 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
I – Análise contida no Relatório Preliminar encaminhado à UFG 
 
ITEM I - PROGRAMA DE BOLSA ALIMENTAÇÃO - INTERIOR 
O Edital PROCOM/UFG n°01/2015 não autoriza pagamento de quaisquer valores de 
Bolsa Alimentação para unidades que possuem Restaurante Universitário. Falta 
embasamento legal para concessão dessa Bolsa para esses estudantes que já são 
contemplados com a Bolsa Moradia. 
 
ITEM II - PROGRAMA DE BOLSA MORADIA ESTUDANTIL - INTERIOR 
O Edital PROCOM/UFG n°01/2015 de 26.01.2015 não estipulou reajustes para as 
Bolsas. A resposta da UFG não menciona o embasamento legal para a concessão dos 
reajustes. 
 
ITEM III - PROGRAMA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MORADORES DAS CASAS 
DE ESTUDANTES - GOIÂNIA/GO 

Em Goiânia/GO a UFG possui Restaurante Universitário. O Edital PROCOM/UFG 
n°01/2015 não autoriza pagamento de quaisquer valores de Bolsa Alimentação para 
unidades que possuem Restaurante Universitário. Falta embasamento legal para 
concessão dessa Bolsa para esses estudantes que já são contemplados com a Bolsa 
Moradia. 

Em relação a todos os casos (I, II e III): 

Bolsa Alimentação paga, até novembro de 2015, com valores diferentes do edital 
PROCOM/UFG n°01/2015 foi igual a R$ 240.690,00 (duzentos e quarenta mil 
seiscentos e noventa reais).  
Os recursos são escassos e a decisão de conceder esses pagamentos indevidos para os 
mesmos estudantes que já recebem Bolsa com recursos do PNAES e/ou acesso ao 
Restaurante Universitário retirou a oportunidade de acesso de estudantes que se 
enquadram nas regras e não foram contemplados com Bolsas (Alimentação, Moradia ou 
Permanência) no ano de 2015. 
 
II – Análise após conhecimento do Relatório Preliminar pela UFG 
 

ITEM I - PROGRAMA DE BOLSA ALIMENTAÇÃO - INTERIOR 
A UFG contraria o seu próprio Edital (PROCOM/UFG n°01/2015), já que falta 
autorização normatizada para pagamento de quaisquer valores de Bolsa Alimentação 
(mesmo que para desjejum diário e refeições dos finais de semana) para unidades que 
possuem Restaurante Universitário. 
 
ITEM II - PROGRAMA DE BOLSA MORADIA ESTUDANTIL - INTERIOR 
O Edital PROCOM/UFG n°01/2015, de 26.01.2015, não previu reajustes para as 
Bolsas, logo, falta embasamento legal para a concessão dos reajustes. 
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ITEM III - PROGRAMA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MORADORES DAS CASAS 
DE ESTUDANTES - GOIÂNIA/GO 
Os valores devem ser pagos de acordo com o edital ou, caso a Universidade prefira, de 
acordo com o estabelecido em norma interna a que faça referência o edital, permitindo 
assim adequação ao longo do período, mediante deliberação entre os gestores e demais 
envolvidos. 
A bolsa é tratada como direito adquirido, o que não procede, uma vez que a regulação 
do benefício deve ser realizada de acordo com o edital que regula cada período letivo. 
A UFG contraria o seu próprio Edital (PROCOM/UFG n°01/2015), já que não há 
normativos que autorizem o pagamento de quaisquer valores de Bolsa Alimentação 
(nem para desjejum diário ou refeições nos finais de semana) para unidades que 
possuem Restaurante Universitário. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Abster-se de realizar pagamentos em valores divergentes dos 
previstos em Edital. 
 
Recomendação 2: Disciplinar normativamente a essência dos benefícios financeiros e 
não financeiros ofertados aos estudantes socioeconomicamente vulneráveis e detalhá-los 
quando do lançamento dos editais. 
 
 
1.1.1.3 CONSTATAÇÃO 

 
Pagamentos de Bolsa Esportes e Lazer, no total de R$ 167.200,00, sem qualquer 
documentação apresentada ou edital para seleção de beneficiários. 
 
Fato 

 
Verificou-se, no exercício de 2015, a emissão de Ordens Bancárias, em favor do Banco 
do Brasil, para pagamentos de Bolsa Esportes e Lazer no total de R$ 167.200,00 
(OB800804, OB801789, OB802900, OB803888, OB804011, OB 804580, OB 804942, 
OB806850, OB808543, OB809920, OB811179).  
Constatou-se a ausência, na documentação apresentada, de qualquer edital para seleção 
de beneficiários, quando deveria ser comprovado o atendimento de estudantes 
regularmente matriculados em cursos de graduação presencial, a condição social do 
beneficiário e ainda com uma avaliação prévia da realidade social pela Coordenação de 
Assistência Social da PROCOM/UFG.  
Ficando desta forma prejudicada a análise quanto à real necessidade de tais pagamentos, 
ainda que a área de esportes esteja elencada no Decreto nº 7.234/2010. 

  
##/Fato## 

Causa 

 
Tanto o Reitor a quem compete administrar e representar a Universidade bem como, 
escolher e nomear os Pró-Reitores nos termos do inciso do art. 56 do Regimento Geral 
da UFG, quanto o Pró-Reitor de Assuntos da Comunidade Universitária/UFG, a quem 
compete formular diagnósticos dos problemas da instituição, nos termos do inciso II, do 
art. 60 do Regimento Geral da UFG, permitiram: 
- autorização pagamentos com recursos do PNAES sem estarem embasados em Edital 
específico. 
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- a má formalização processual, pois não ficou comprovada a utilização dos recursos 
para alunos socioeconomicamente vulneráveis. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
I – Manifestação antes do Relatório Preliminar 
A Unidade manifestou-se por meio do Ofício nº 1323/GAB/UFG, de 21 de dezembro de 
2015, em referência à Solicitação de Auditoria n° 201505033/10, de 08 de dezembro de 
2015, conforme descrito a seguir: 
“Existe na UFG o Plano de Trabalho. 01/2015, da Pró-Reitoria de Assuntos da 
Comunidade Universitária - PROCOM, que prevê o pagamento de bolsas para prática 
de esportes e lazer. O fato de não existir edital se justifica por não ser uma política pré-
estabelecida e também não tem como público alvo apenas os estudantes que estão 
inseridos nos critérios  PNAES e sim todos os estudantes da  UFG;  por  esta  razão  
existe  no plano de trabalho recursos  do  PNAES  e também do Orçamento  da  UFG  
de  Custeio. As normas para participação são elaboradas  de  acordo  com  os eventos 
que forem apresentados. Anexos 1.1.1.4 e  1.1.1.4.a.” 
 
II – Manifestação após o Relatório Preliminar 
A Unidade manifestou-se por meio do Ofício n.º 0214/GAB/UFG, de 16/3/2016, em 
referência ao Ofício n.º 07385/DIAC3/CGU-Regional/GO/CGU-PR, de 29 de fevereiro 
de 2016, conforme descrito a seguir: 
Anexo ao Ofício n.º 0214/GAB/UFG, de 16/3/2016: 
“1.1.1.3 
A implementação de uma política de esporte na universidade é uma das prioridades do 
Programa PNAES. Assim como da gestão da UFG. O esporte é reconhecidamente uma 
atividade que contribui de forma marcante para a complementação da formação de 
futuros profissionais e cidadãos, competentes e saudáveis, física e mentalmente. Para 
tanto a UFG cadastrou e aprovou um projeto de extensão e um Plano de Trabalho 
(01/2015), que prevê uma série de atividades relacionadas às atividades esportivas na 
própria UFG e em eventos em outras instituições. 
A implementação deste projeto demanda o envolvimento de profissionais da área de 
educação física e de monitores, via de regra estudantes de graduação do curso de 
educação física da UFG, que vão acompanhar os demais estudantes que participam das 
atividades esportivas oferecidas. O critério principal para a seleção destes monitores, 
bolsistas do projeto, centra-se na sua capacidade de acompanhar e orientar os 
praticantes das atividades esportivas. 
O critério do perfil econômico não pode, neste caso, ser determinante para a escolha 
dos monitores, uma vez que exige-se aqui um mínimo de informação técnica 
especializada. Ressalte-se também que as atividades esportivas oferecidas, visam 
atender a todos os estudantes da UFG, independentemente do seu perfil de renda”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
I – Análise contida no Relatório Preliminar encaminhado à UFG 
A resposta da UFG não menciona os beneficiários dos recursos do PNAES e não tem 
comprovação: 
- de que atende estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação 
presencial; 
- da condição social do beneficiário; e 
- de que ocorreu uma avaliação prévia da realidade social do beneficiário pela 
Coordenação de Assistência Social da PROCOM/UFG.  
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Ficando desta forma prejudicada a análise quanto à real necessidade de tais pagamentos, 
com recursos do PNAES, no montante de R$ 167.200,00 (cento e sessenta e sete mil e 
duzentos reais), ainda que a área de esportes esteja elencada no Decreto nº 7.234/2010. 
 

II – Análise após conhecimento do Relatório Preliminar pela UFG 
 

A resposta da UFG não menciona os beneficiários dos recursos do PNAES e não tem 
comprovação: 
- de que atende estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação 
presencial; 
- da condição social do beneficiário; e 
- de que ocorreu uma avaliação prévia da realidade social do beneficiário pela 
Coordenação de Assistência Social da PROCOM/UFG. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Cessar os pagamentos indevidos imediatamente. 
 
Recomendação 2: Aprimorar os mecanismos de vinculação de pagamentos com 
recursos do PNAES prioritariamente a estudantes qualificados como 
socioeconomicamente vulneráveis, estabelecendo formalmente outros critérios para as 
situações que não atendam ao público alvo prioritário. 
 
 
1.1.1.4 CONSTATAÇÃO 

 
Ausência de Editais, normas e regulamentos para concessão de assistência 
estudantil nas áreas de Transporte e Apoio Pedagógico. 
 
Fato 

 
Diferente do que está estipulado no Decreto n° 7.234/2010, constatou-se, nas áreas de 
Transporte e Apoio Pedagógico, a utilização de recursos do PNAES sem que existisse 
um Edital de Seleção e/ou outro normativo disciplinador estabelecendo regras de 
concessão, bem como sem que fosse comprovado o atendimento de estudantes 
regularmente matriculados em cursos de graduação presencial, a condição social do 
beneficiário e ainda sem que ocorresse uma avaliação prévia da realidade social pela 
Coordenação de Assistência Social da PROCOM/UFG. 

  
##/Fato## 

Causa 

 
Tanto o Reitor a quem compete administrar e representar a Universidade bem como, 
escolher e nomear os Pró-Reitores nos termos do inciso do art. 56 do Regimento Geral 
da UFG, quanto o Pró-Reitor de Assuntos da Comunidade Universitária/UFG, a quem 
compete formular diagnósticos dos problemas da instituição, nos termos do inciso II, do 
art. 60 do Regimento Geral da UFG, permitiram a má formalização processual, pois não 
ficou comprovada a utilização dos recursos do PNAES para alunos 
socioeconomicamente vulneráveis. 
  
##/Causa## 
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Manifestação da Unidade Examinada 

 
I – Manifestação antes do Relatório Preliminar 
A Unidade manifestou-se por meio do Ofício nº 1323/GAB/UFG, de 21 de dezembro de 
2015, em referência à Solicitação de Auditoria n° 201505033/10, de 08 de dezembro de 
2015, conforme descrito a seguir: 
“Até o momento, não havia edital em função de se pretender atender todas as 
solicitações. Mas as regras de concessão são públicas e estão à disposição junto com o 
formulário de solicitação no sítio www.procom.ufg.br.  
                a) Transporte: Anexo 1.1.1.9.ae Anexo 1.1.1.9.b. 
                 
                c) Auxílio Pedagógico: Esse Benefício é concedido em forma de material ou 
equipamento necessário aos alunos que se encontram dentro dos critérios estabelecidos 
pelo PNAES.  
                     Os alunos são submetidos à avaliação socioeconômica pelo 
SS/PROCOM/UFG e, depois de aprovados, recebem o auxílio solicitado.” 
 
II – Manifestação após o Relatório Preliminar 
A Unidade manifestou-se por meio do Ofício n.º 0214/GAB/UFG, de 16/3/2016, em 
referência ao Ofício n.º 07385/DIAC3/CGU-Regional/GO/CGU-PR, de 29 de fevereiro 
de 2016, conforme descrito a seguir: 
Anexo ao Ofício n.º 0214/GAB/UFG, de 16/3/2016: 
“1.1.1.4 
a) Transporte 
A Pró-Reitoria de Assuntos da Comunidade Universitária - PROCOM/UFG tem um 
Programa de Incentivo a participação do estudante em eventos científicos, acadêmicos, 
culturais, artísticos, esportivos e políticos, onde busca atender todos os estudantes 
matriculados em graduação presencial, através de passagens terrestres e outros meios 
de transportes. Inicialmente, ressaltamos que este tipo de apoio está explicitamente 
previsto no parágrafo 1º do Artigo 3º do Decreto 7.234. Existem regras estabelecidas 
pela PROCOM para o apoio à participação individual de estudantes em eventos 
científicos e acadêmicos, com a apresentação de trabalhos. Exige-se documento 
comprobatório de inscrição no evento, do "aceite" para apresentação do trabalho, 
entre outros documentos, a depender das características de cada evento. Cada aluno 
pode usufruir de um máximo de duas passagens por ano. No caso de participação 
coletiva de alunos de determinado curso da UFG em Congressos e eventos 
científicos/acadêmicos, a PROCOM pode autorizar a locação de ônibus para o 
traslado dos estudantes. A participação de estudantes em eventos fora do seu local de 
estudo é parte essencial na formação do estudante. É a oportunidade que o estudante 
tem de conhecer outras realidades e estabelecer contatos com outros estudantes e 
professores da sua área de estudos. Estes apoios são abertos a todos os estudantes e 
não se justifica aqui a adoção do critério de perfil de renda para a concessão do 
beneficio. Em relação ao questionamento em relação a inexistência de Editais para 
seleção dos beneficiários, a avaliação da UFG é que é inviável, na prática, o 
lançamento de editais para este tipo de apoio. Existe uma enorme variedade de eventos 
ao longo dos anos e não há como prever, com a devida antecedência, as datas dos 
eventos para a realização de editais. Na pagina da PROCOM, podem ser encontradas, 
as normas e os modelos de formulários para solicitação deste tipo de apoio. 
 
c) Auxilio Pedagógico 
Este auxilio é destinado à aquisição de materiais específicos, necessários para o 
acompanhamento das atividades de alguns cursos específicos da UFG. É o caso, por 
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exemplo, do instrumental obrigatório para os alunos da odontologia, medicina e 
arquitetura. Aqueles alunos matriculados nestes cursos que sejam enquadrados no 
perfil de baixa renda previsto no PNAES, podem demandar a aquisição destes 
materiais para que eles possam, em igualdade de condições, acompanhar as atividades 
previstas nestes cursos. Os estudantes se comprometem a zelar pelo material recebido e 
a devolvê-lo ao final do curso. Em princípio, o programa visa ao atendimento de toda a 
demanda dos alunos, como perfil de baixa renda, destes cursos. As demandas para este 
tipo de apoio, bem como a relação dos materiais a serem adquiridos, são 
encaminhadas pelas coordenações dos cursos, não sendo, portanto, em nosso 
entendimento, necessária a abertura de editais”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
I – Análise contida no Relatório Preliminar encaminhado à UFG 
Nas áreas de Transporte e Apoio Pedagógico, faltou fundamentação legal para 
utilização de recursos do PNAES sem um Edital de Seleção estabelecendo regras de 
concessão, bem como sem que fosse comprovado o atendimento de estudantes 
regularmente matriculados em cursos de graduação presencial, a condição social do 
beneficiário e ainda sem que ocorresse uma avaliação prévia da realidade social pela 
Coordenação de Assistência Social da PROCOM/UFG. 
 

II – Análise após conhecimento do Relatório Preliminar pela UFG 
As novas manifestações da UFG mantém a tentativa de justificar a normalidade dessas 
concessões sem um Edital de Seleção estabelecendo regras de concessão, bem como 
sem que fosse comprovado o atendimento de estudantes regularmente matriculados em 
cursos de graduação presencial, a condição social do beneficiário e ainda sem que 
ocorresse uma avaliação prévia da realidade social pela Coordenação de Assistência 
Social da PROCOM/UFG. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Regulamentar a concessão de assistência estudantil nas áreas de 
Transporte e Apoio Pedagógico via Editais de Seleção atendendo a critérios de 
concessão que permitam:  a) comprovar o atendimento de estudantes regularmente 
matriculados em cursos de graduação presencial;  b) comprovar a condição social do 
beneficiário; e  c) realizar avaliação prévia da realidade social pela Coordenação de 
Assistência Social da PROCOM/UFG. 
 
 
1.1.1.5 CONSTATAÇÃO 

 
Utilização de recursos do PNAES para pagamento de 100% dos contratos das 
empresas que administram os restaurantes universitários de Goiânia/GO e de 
Jataí/GO, incluindo refeições de servidores da Universidade. 
 
Fato 

 
No momento da realização do presente trabalho, em 15/10/2015, a UFG possuía 
Restaurante Universitário nas cidades de Goiânia/GO (2 unidades) e de Jataí/GO (1 
unidade). 
As empresas que administram esses restaurantes são as seguintes: 
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- Em Goiânia/GO: Real Food Alimentação Ltda., CNPJ: 57.609.398/0001-85 com base 
no Contrato n° 16/2012, de 20/01/2012 e respectivos Termos Aditivos. 
- Em Jataí/GO: Kadu Comércio e Serviços Ltda-EPP, CNPJ: 08.470.393/0001-09, 
contratada pelo Contrato n° 12/2015, de 11/05/2015.  
Constatou-se que os pagamentos da totalidade desses contratos são realizados com 
recursos do PNAES. 
O Decreto n° 7.234/2010 define Alimentação como uma das áreas de atuação de 
assistência estudantil. Menciona, ainda, 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”. Além destes requisitos, as 
instituições federais de ensino superior deverão fixar requisitos para a percepção da 
assistência estudantil. 
Neste sentido, em 26/01/2015, a UFG lançou o Edital PROCOM/UFG n°01/2015 
estipulando o Projeto de Alimentação, constituindo-se no fornecimento de alimentação 
nos Restaurantes Universitários das Regionais que os possuem, e, nas demais 
Regionais, no pagamento, em espécie, por meio de conta bancária do(a) estudante, do 
valor de R$ 120,00 mensais ou de R$ 260,00 para estudantes que possuem Bolsa 
Moradia. O valor é totalmente financiado com recursos do PNAES. 
O referido Edital também estipulou que os “estudantes que forem contemplados com a 
Bolsa Alimentação em espécie nas Regionais Catalão e Jataí deverão migrar para o 
sistema de créditos, para uso no Restaurante Universitário, assim que estes forem 
inaugurados”. 
A Coordenação de Assistência Social da PROCOM/UFG faz o estudo e a análise da 
realidade social dos estudantes, de acordo com a documentação apresentada, conforme 
disposto no item três do Edital, levando em consideração um conjunto de critérios 
aplicados de forma articulada e considera que serão atendidos “prioritariamente 
estudantes oriundos da rede pública de educação básica ou com renda familiar per 

capita de até um salário mínimo e meio”.  
Assim, após o deferimento da Coordenação de Assistência Social da PROCOM/UFG, 
são concedidas, aos estudantes selecionados: 
- Bolsas Alimentação integrais para alimentação nos Restaurantes Universitários das 
Regionais que os possuem, ou seja, o estudante não paga o valor da refeição de R$ 7,90. 
O valor é financiado em sua totalidade com recursos do PNAES. 
- recebimento, em espécie, por meio de conta bancária do(a) estudante, do valor de R$ 
120,00 mensais ou de R$ 260,00 para aqueles estudantes que possuem Bolsa Moradia, 
para Regionais que não possuem Restaurantes Universitários. Este valor também é 
totalmente financiado com recursos do PNAES. 
Diferentemente do que está estipulado no Decreto n° 7.234/2010, constatou-se, na área 
de alimentação, a utilização de recursos do PNAES sem que fosse comprovado que era 
para atendimento de estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação 
presencial, além da condição social do beneficiário (renda familiar per capita de até um 
salário mínimo e meio) e ainda sem que ocorresse uma avaliação prévia da realidade 
social pela Coordenação de Assistência Social da PROCOM/UFG, conforme detalhado 
abaixo, em 2015:  
 
I – Restaurante Universitário de UFG/Jataí/GO - São casos de Bolsas Alimentação 
subsidiadas para alimentação no Restaurante Universitário, ou seja, qualquer estudante, 
ou servidor da UFG paga o valor da refeição de R$ 3,00 (a diferença de R$ 4,90 é 
bancada totalmente com recursos do PNAES). 
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Tabela: Pagamentos por refeições no Restaurante 
Universitário UFG/Jataí/GO feitos com recursos do 
PNAES 

Mês Especificação 
Valor Total 

(R$) 
Maio/2015 Subsidiado 45.614,10 
Junho/2015 Subsidiado 40.145,70 
 Total 85.759,80 

   Fonte: Relatórios Sintéticos da Kadu Comèrcio e Serviços Ltda contidas 
nas quatro últimas páginas do Processo 23070.0018080/2014-35, disponibilizado em 
21.10.2015, em atendimento à Solicitação de Auditoria n° 07, de 20.10.2015. 
 
II – Restaurantes Universitários UFG/Goiânia/GO - são situações idênticas às 
identificadas em Jataí/GO, além de casos de pagamentos de refeições diversas (também 
totalmente financiadas com recursos do PNAES): 
 
Tabela: Pagamentos por Refeições nos Restaurantes Universitários da UFG em Goiânia/GO feitos com 
recursos do PNAES. 

Mês/2015 Especificação 
 de 

Valor (R$) 
refeições/mês 

Janeiro Subsidiadas Campus I 2.880 12.672,00 

Janeiro Subsidiadas Campus II 7.115 31.306,00 

Janeiro 
Evento 1 - solicitação de refeições nº 

003/15 - AUGM - CAI 
160 1.184,00 

Janeiro 
Evento 2 - solicitação de refeições nº 

004/15 - PIAI - CAI 
128 947,20 

Janeiro 
Evento 3 - solicitação de refeições nº 

005/15 - Bracol - CAI 
40 296,00 

Janeiro 
Evento 4 - solicitação de refeições nº 

019/13 -Projeto Social 
26,92Kg x R$18,93 509,60 

Fevereiro Subsidiadas Campus I 5.190 22.836,00 

Fevereiro Subsidiadas Campus II 10.469 46.063,60 

Fevereiro 
Evento 1 - Solicitação de Refeições 

nº008/15 - Centro Esportivo Campus 
Samambaia 

220 1.628,00 

Fevereiro 
Evento 2-  Solicitação de Refeições nº 
019/12 - Projetos sociais - fevereiro/15 

23,84 Kg x R$ 18,93 451,29 

Fevereiro 
Evento 3 - Solicitação de Refeições nº 

009/15 - Situações emergenciais 
100 740,00 

Fevereiro 
Evento 4 - Solicitação de Refeições nº 

011/15 - Projeto do Museu da Ciência na 
UFG 

3,40Kg x R$ 18,93 64,36 

Fevereiro 
Evento 5 - Solicitação de Refeições nº 

017/15 - Trote Solidário 2015 
15 111,00 

Fevereiro 
Evento 6 - Solicitação de Refeições 

nº020/15 Situações emergenciais 
100 740,00 

Fevereiro 
Evento 7- Solicitação de Refeições nº 

021/15 Situações emergenciais 
150 1.110,00 

Fevereiro 
Evento 8 - Solicitação de Refeições nº 

019/12 - Projetos sociais - fevereiro/15 - 
RU 

4 29,60 
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Fevereiro 
Evento 9- Solicitação de Refeições nº 

022/15 Situações emergenciais - bolsistas 
CEU's 

26 192,40 

Fevereiro 
Evento 10- Solicitação de Refeições nº 

024/15 - segunda chamada SISU 
16 118,40 

Março Subsidiadas Campus I ( até 19/03) 8.762 38.552,80 

Março Subsidiadas Campus II  ( até 19/03) 17.870 78.628,00 

Março Subsidiadas Campus I ( após 20/03) 5.504 25.263,36 

Março Subsidiadas Campus II  ( após 20/03) 10.268 47.130,12 

Março 
1- Solicitação de Refeições Nº 022/15 - 

situações emergenciais/ CSS - até 19/03/15 
150 1.110,00 

Março 
2 - Solicitações de Refeições Nº 023/15 - 

funcionamento do centro esportivo até 
19/03/15 

99 732,60 

Março 
3 - Solicitação de refeições Nº 023/15 - 
funcionamento do centro esportivo após 

20/03/15 
187 1.419,33 

Março 
4- Solicitação de refeições Nº 024/15 - 

adequação das matrículas 2015 ao sistema 
100 740,00 

Março 
5 - Solicitação de refeição Nº 025/15 - 
consultores do museu de ciências - RE 

1,83 Kg x R$18,93 34,64 

Março 
6 - Solicitação de refeição Nº 026/15 -
Recepção dos estudantes na CEU V 

118 873,20 

Março 
7 - Solicitação de refeição N º 026/15 - 

CAI - PIAI modalidade IPB 
10 74,00 

Março 
8 - Solicitação de refeição nº 028/15 - 

AUGM - CAI 
24 177,60 

Março 
9- Solicitação de refeição Nº 029/15 - III 

Seminário do Coletivo de Mulheres 
80 607,20 

Março 
10 - Solicitação de refeição Nº 030/15 - 

situações emergenciais- CSS após 
20/03/15 

150 1.138,50 

Março 
11 - Solicitação de refeição Nº 014/15- 

PERRO LOCO 5 - após 20/03/15 
150 1.138,50 

Março 
12- Solicitação de refeição Nº 032/15 - 

BRACOL - CAI - após 20/03/15 
18 136,62 

Março 
13 - Solicitação de refeição Nº 033/15 - 

AUGM - após 20/03/15 
72 546,48 

Março 
14 - Solicitação de refeição Nº 031/15 - 

Situação provisória do estudante Alan até 
19/03/15 

36 266,40 

Março 
15 - Solicitação de refeição Nº 034/15 - 

PIAI - CAI - após 20/03/15 
72 546,48 

Março 
16 - Solicitação de refeição Nº 035/15 - 

PIAI - CAI - após 20/03/15 
356 2.702,04 

Março 
17 - Solicitação de refeição Nº 036/15 - 

AUGM - CAI - após 20/03/2015 
356 2.702,04 

Março 
18 - Solicitação de refeição Nº 037/15 - 

BRACOL - CAI após 20/03/2015 
89 675,51 

Março 
19 - Solicitação de refeição Nº 019/12 - 

Projeto Social - até 19/03/15 - RE 
19,13 Kg x R$ 18,93 362,13 
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Março 
20 - Solicitação de refeição Nº 019/12 - 

Projeto Social - após 20/03/15 
8,55 Kg x R4 19,42 166,04 

Março 
21 - Solicitação de refeição Nº  045/15 - 

situação emergencial - bolsa não creditada 
23 170,20 

Março 
22 - Solicitação de refeição Nº 046/15 - 

situação emergencial  para ressarcimento à 
empresa 

220 1.669,80 

Março 
23 - Solicitação de refeição Nº  047/15 
situação emergencial   - até 19/03/15 

155 1.147,00 

Março 
24 - Solicitação de refeição Nº  048/15  

situação emergencial      - após 20/03/15 
12 91,08 

Março 
25 - Atualização de R$0,19( dezenove 
centavos) por tíquete, utilizados após 

19/03/2015 
78 14,82 

Abril Subsidiadas Campus I 12.431 57.058,29 

Abril Subsidiadas Campus II 23.227 106.611,93 

Abril 
1. Solicitação de refeição nº039/15 - 

Centro de Esporte Campus Samambaia 
272 2.064,48 

Abril 
2. Solicitações de refeição nº 042/15 - 
Projeto catadores sociais - Incubadora 

social da UFG 
15 113,85 

Abril 
3. Solicitações de refeição nº 043/15 - 
Bolsa não creditada ( feriado, sábado e 

domingo) 
2.575 19.544,25 

Abril 
4. Solicitação de refeição nº 044/15- 

Situação emergencial encaminhada pela 
CSS 

100 759,00 

Abril 
5. Solicitação de refeição nº 019/2013 

Projetos Sociais 
19,81KG x R$19,42 384,71 

Abril 
6.Solicitações de refeição nº 043/15  Bolsa 

não creditada, conforme folhas anexas 
48 364,32 

Abril 
7. Situação emergencial para ressarcimento 

à empresa, conforme documento anexo. 
1.830 13.889,70 

Abril 
8.Autorização de atendimento , conforme 

planilha de acesso anexa. 
19 144,21 

Abril 
9.Atualização de R$ 0,19 ( dezenove 

centavos) por tíquete. 
9 1,71 

Abril 
10. Solicitação de refeição nº 054/15 - 

Banca Examinadora de Defesa... 
4,01 KG x R$ 19,42 77,87 

Maio Subsidiadas Campus I 13.468 61.818,12 

Maio Subsidiadas Campus II 24.342 111.729,78 

Maio 
1. Solicitação de refeição nº 053/15 - Agro 

Centro-Oeste Familiar 2015 
1.100 5.049,00 

Maio 
2. Solicitação de refeição nº 055/15 - 

Centro de Esporte Campus Samambaia 
264 2.003,76 

Maio 
3. Solicitação de refeição nº 051/15 - Pré-

Encontro Nacional sobre sexualidade e 
gêneros 

181 D + 1.462 GR 11.811,53 

Maio 
4. Solicitação de refeição nº 063/15 - II 

Simpósio PETNUT 
240 Desjejum 948,00 
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Maio 
5. Solicitação de refeição nº 057/15 - CAI 

AUGM 
212 1.609,08 

Maio 
6. Solicitação de refeição nº 058/15 - CAI - 

PIAI modalidade IPB 
212 1.609,08 

Maio 
7. Solicitação de refeição nº 059/15 - CAI - 

ABRACOL 
53 402,27 

Maio 
8. Solicitação de refeição nº 060/15 - 

XVIII - EREEF 
1.000 7.590,00 

Maio 
9.Solicitação de refeição nº 061/2015 - 

Semana da África na UFG 
211 1.601,49 

Maio 
10. Solicitação de refeição nº 062/15 - 

Oficina de Tributação e Gestão de 
Cooperativa 

200 1.518,00 

Maio 
11. Autorização aos bolsistas da Procom 

por meio de lista - Campus I - de 04 a 
07/05/15 

24 182,16 

Maio 
12. Manifestações de estudantes nos 

dias11, 13 e 14/05/2015, conforme anexo. 
448 3.400,32 

Maio 
13. Solicitação de refeição nº 019/2013, 

Projetos Sociais 
10,18 KG x R$ 19,42 197,69 

Maio 
14. Solicitação de refeição nº 019/2013, 

Projetos Sociais 
2 15,18 

Junho Subsidiadas Campus I 10.985 50.421,15 

Junho Subsidiadas Campus II 20.399 93.631,41 

Junho 
1- solicitação de refeições nº 050/15 - 

FANUT 
120 910,80 

Junho 
2 - Solicitação de refeições nº 063/15 - 

LANUTRI/FANUT 
240 948,00 

Junho 
3 - Solicitação de refeições nº 064/15 - 
Projeto do Museu de Ciências da UFG 

3,57Kg x R$19,42 69,32 

Junho 
4 - Solicitação de refeições nº 066/15 - 

Funcionamento do CECAS 
276 2.094,84 

Junho 
5 - Solicitação de refeições nº 069/15 - 

Confraternização na CEU I 
219 1.662,21 

Junho 
6 - Solicitação de refeições nº 070/15 - 

Confraternização na CEU IV 
68 516,12 

Junho 
7 - Solicitação de refeições nº 071/15 - 

Confraternização na CEU V 
375 2.846,25 

Junho 
8 - Solicitação de refeições nº 075/15 - 1º 
seminário contra a privatização da saúde 

60 455,40 

Junho 
9 - Solicitação de refeições nº019/13 - 

Projetos Sociais 
28,29 Kg x R$19,42 549,39 

Junho 
10- Solicitação de refeições nº 076/15 - 

Atendimento às CEU's - Feriado 
1.057 8.022,63 

Junho 
11- Atendimento lista anexa - alunos sem 

créditos 
50 379,50 

Junho 
12- Sem internet, nos dias 22 e 23/06/15, 
Campus I, controle manual, conforme e-

mail anexo. 
13 98,67 

Junho 
13- Sem internet, nos dias 23 e 25/06/15, 

Campus Samambaia, controle manual. 
12 91,08 
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Julho Subsidiadas Campus I 3.772 17.313,48 

Julho Subsidiadas Campus II 8.773 40.268,07 

Julho 
1. Solicitação de refeições nº 072/15 - 

Curso de Educação Intercultural 
1.650 12.523,50 

Julho 
2. Solicitação de refeições nº 074/15 - 

CEU I 
65 493,35 

Julho 
3. Solicitação de refeições nº  077/15 - 

Curso de Educação Intercultural 
2.232 16.940,88 

Julho 
4. Solicitação de refeições nº 078/15 - 

Situação emergencial - CSS 
50 379,50 

Julho 
5. Solicitação de refeições nº 019/13 - 

Projeto Social 
37K x R$ 19,42 718,54 

Julho 
6. Solicitação de refeições nº 019/13 - 

Projeto Social - RU 
2 15,18 

Julho 
7. Solicitação de refeições nº  081/15 - 

conforme documentação anexa 
7 53,13 

Agosto Subsidiadas Campus I 5.492 25.208,28 

Agosto Subsidiadas Campus II 7.449 34.190,91 

Agosto 
1 - Solicitação de refeições nº 079/15 -

Curso de Educação Intercultural 
2.193 16.644,87 

Agosto 
2 - Solicitação de refeições nº 080/15 - 

Centro de Esportes Campus Samambaia ( 
julho/15) 268 

268 2.034,12 

Agosto 
3 - Solicitação de refeições nº 082/15 - 3ª 
Conferência Municipal da Juventude de 

Goiânia 
100 759,00 

Agosto 
4- Solicitação de refeições nº 084/15 - 

Centro de Esportes Campus Samambaia ( 
agosto/15) 

268 2.034,12 

Agosto 
5 -Solicitação de refeições nº 019/13 - 

Projetos Sociais 
27 K x R$ 19.42 524,34 

Agosto 
6 - Atendimento lista anexa - alunos sem 

créditos - Campus I 
28 212,52 

Agosto 
7 - Atendimento lista anexa - alunos sem 

créditos - Campus II 
47 356,73 

Setembro Subsidiadas Campus I 5.557 25.506,63 

Setembro Subsidiadas Campus II 7.927 36.384,93 

Setembro 1 - Solicitação de refeições nº019/13 26 K x R$ 19,42 504,92 

Setembro 
2 - Solicitação de refeições nº 083/15 - X 

Congresso de Psicologia da UFG 
150 1.138,50 

Setembro 
3 - Solicitação de refeição nº 085/15 - Pré 
Encontro Regional de Casas de Estudantes 

140GR + 60 
Desjejum 

1.299,60 

Setembro 
4 - Solicitação de refeições nº 086/15 - 

Museu de Ciências da UFG 
2,24 K x R$ 19,42 43,50 

Setembro 
5 - Solicitação de refeição nº 087/15 - 

XXII Simpósio de Estudos Pesquisas da 
FE/UFG 

7 53,13 

Setembro 
6- Solicitação de refeição nº 089/15 A - 
Funcionamento do Centro de Esportes 

268 2.034,12 

Setembro 
7-Solicitação de refeição nº 090/15 - 
Convênio da UFG com AUGM -CAI 

29 220,11 
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Setembro 
8- Solicitação de refeição nº 092/15 - 
Fonaprace da Região Centro-Oeste 

923 7.005,57 

Setembro 
9- Autorização da Procom, conforme lista, 

anexa. 
37 280,83 

Setembro 
10-Autorização da Procom, conforme lista, 
anexa - atraso no pagamento dos bolsistas 

24 182,16 

Setembro 
11- Autorização da Procom, conforme 
lista, anexa, atraso no pagamento dos 

bolsistas 
3 22,77 

Setembro 13- Solicitação de refeições nº 019/13 2 15,18 

  
TOTAL 1.150.374,96 

Fonte: Pagamentos contidos na “Planilha Real Food” encaminhada em anexo ao e-mail da 
PROCOM/UFG do dia 16.10.2015. 
 
O montante pago com Refeições subsidiadas nos Restaurantes Universitários foi igual a 
R$ 1.236.134,76 (Um milhão duzentos e trinta e seis mil cento e trinta e quatro reais e 
setenta e seis centavos.). 

  
##/Fato## 

Causa 

 
Tanto o Reitor a quem compete administrar e representar a Universidade bem como, 
escolher e nomear os Pró-Reitores nos termos do inciso do art. 56 do Regimento Geral 
da UFG, quanto o Pró-Reitor de Assuntos da Comunidade Universitária/UFG, a quem 
compete formular diagnósticos dos problemas da instituição, nos termos do inciso II, do 
art. 60 do Regimento Geral da UFG, optaram pela decisão administrativa de permitir a 
utilização dos recursos do PNAES para pagamento de 100% dos contratos das empresas 
que administram os restaurantes universitários de Goiânia/GO e de Jataí/GO. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
I – Manifestação antes do Relatório Preliminar 
A Unidade manifestou-se por meio do Ofício nº 1323/GAB/UFG, de 21 de dezembro de 
2015, em referência à Solicitação de Auditoria n° 201505033/10, de 08 de dezembro de 
2015, conforme descrito a seguir: 
“Item I - Na Regional Jatai é praticada a mesma modalidade da Regional Goiânia, 
onde procuramos atender o maior número de estudantes da UFG, por não existir 
demanda reprimida na alimentação.  
 
Item II - Na UFG temos a modalidade de refeições nos restaurantes universitários nas 
regionais onde existem este equipamento e bolsas onde ainda não tem. As refeições são 
fornecidas de segunda a sexta-feira, almoço e jantar. No sábado, almoço. Não temos o 
desjejum, nem jantar de sábado e almoço e jantar no domingo. Neste caso, na Regional 
Goiânia são fornecidas para os estudantes das casas duas modalidades acordadas 
entre a UFG e os moradores: R$ 247,00, para desjejum todos os dias, jantar sábado e 
almoço e jantar no domingo; e tem ainda através deste mesmo acordo o valor de R$ 
432,00, para todas as refeições todos os dias da semana, em fase de extinção. Na 
Regional Jatai, por ainda não haver carteiras para colocar créditos (está em fase de 
elaboração), é repassado o valor para os bolsistas adquirirem os tickets. Em Catalão, 
já está funcionando o sistema de carteiras. Além disto, a UFG aplica a política de 



 

 
    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 

38 

buscar atender mais estudantes através de subsídios por não existir demanda reprimida 
na alimentação e não fere o Decreto PNAES n° 7.234, de 19 de julho de 2010:  
 
                                          Art. 3o - § 2o Caberá à instituição federal de ensino superior 
definir os critérios e a metodologia de seleção dos alunos de graduação a serem 
beneficiados.  
                                          (...)  
                                          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.  
Justifica-se, ainda,  que o Decreto do PNAES é anterior a esta nova modalidade de 
ingresso na instituição, onde temos na UFG 50 %de cotas, 100 %SISU e com isto 
recebemos cada vez mais estudantes indígenas, quilombolas, estudantes com 
deficiências, diversidades sexuais, que também devem estar inseridos na política de 
inclusão e permanência. A mesma política é aplicada para os programas sociais onde 
estão inseridos os estudantes da UFG.” 
 
II – Manifestação após o Relatório Preliminar 
A Unidade manifestou-se por meio do Ofício n.º 0214/GAB/UFG, de 16/3/2016, em 
referência ao Ofício n.º 07385/DIAC3/CGU-Regional/GO/CGU-PR, de 29 de fevereiro 
de 2016, conforme descrito a seguir: 
Anexo ao Ofício n.º 0214/GAB/UFG, de 16/3/2016: 
“1.1.1.5 
Informamos que a UFG possui hoje Restaurantes Universitários (RU) nas Regionais 
Goiânia, Catalão e Jatai. A Regional Goiás ainda não possui restaurante universitário. 
Em Goiânia a empresa que fornece as refeições é a Real Food Alimentação Ltda, em 
Jatai é a empresa Kadu Comércio e Serviço Ltda e em Catalão a empresa Valdair 
Vieira Borba e Eireli ME. Em Goiânia o valor por refeição cobrado pela empresa é de 
R$ 7,59, em Jatai é de R$ 7,90 e em Catalão é de RS 6.96. Em todas as Regionais, os 
estudantes que se enquadram dentro do perfil de baixa renda estabelecido no PNAES, 
estão isentos do pagamento das refeições oferecidas pelos restaurantes. Os demais 
estudantes, que não se enquadram no perfil de baixa renda estabelecido pelo PNAES. 
Pagam um valor de R$ 3.00 pelas refeições. A diferença entre o valor pago pelos 
estudantes e aquele cobrado pelas empresas, de R$ 4.59 no caso de Goiânia, de R$ 
4,90 no caso de Jatai e de R$ 3,96, no caso de Catalão, é paga com recursos do 
PNAES. Demais usuários que eventualmente utilizem os restaurantes, professores, 
servidores técnicos administrativos e outros, pagam o valor integral da refeição. A 
decisão de pagar o subsídio do 
valor da refeição para todos os estudantes de graduação, foi uma decisão 
administrativa da gestão da UFG, com o intuito de garantir a presença e a 
permanência dos estudantes no ambiente universitário. Ressalte-se que o Decreto do 
PNAES não veda esta possibilidade e que esta política foi também adotada por outras 
universidades brasileiras. 
Chamamos a atenção para o fato de que a UFG possui hoje aproximadamente 23.000 
alunos de graduação, distribuídos nas regionais de Goiânia (16.300), Catalão (3.000). 
Jatai (3.000) e Goiás (700). Nos restaurantes de Goiânia, que funcionaram durante 
todo o ano de 2015, foram servidas, em média. 2.100 refeições/dia (somando-se 
almoços e jantares e computando-se 22 dias no mês), conforme se pode observar pelos 
Quadros 1 e 2 anexos. Vê-se, portanto, que o número de estudantes que fazem as suas 
refeições nos restaurantes da Regional Goiânia, corresponde a um percentual bastante 
reduzido do número de estudantes desta Regional. O número de refeições servidas aos 
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estudantes subsidiados e aos bolsistas alimentação corresponde, respectivamente, a 
55%e 45%do total de refeições. Estudantes com perfil de renda superior ao 
estabelecido no Decreto, normalmente, não utilizam os nossos restaurantes para tomar 
suas refeições, uma vez que possuem a opção de ou almoçar em casa ou utilizar outras 
opções de restaurantes/cantinas dentro ou fora da universidade. 
Reafirmamos que os pagamentos feitos para o fornecimento de refeições pelas 
empresas terceirizadas com recursos do PNAES, são destinados, quase que 
exclusivamente, para os o pagamento das refeições dos estudantes regularmente 
matriculados nos cursos de graduação da UFG. Fogem a esta regra os pagamentos de 
refeições para o atendimento de situações específicas como por exemplo: 
a) estudantes de outras universidades brasileiras que participam de eventos na UFG; 
b) estudantes estrangeiros que participam de programas de intercâmbio na UFG; 
c) confraternização de novos estudantes nas moradias estudantis; 
d) fornecimento eventual de refeições em dias feriados; 
e) fornecimento de refeições para participantes de eventos de cunho 
acadêmico/científico promovidos pela UFG; 
f) outras. 
Reconhecemos que os pagamentos referentes a estas situações específicas podem ter 
sido feitos a estudantes/pessoas não pertencentes ao quadro discente da UFG. No 
entanto estas pessoas são ou estudantes de outras instituições nacionais ou estrangeiras 
que participaram de eventos na UFG ou outras pessoas que participaram de 
congressos/eventos/atividades na UFG, debatendo temas de interesse da comunidade 
acadêmica e estudantil. Vale ressaltar, no entanto, que o número de pessoas atendidas 
com o fornecimento de refeições nestas situações específicas é bastante reduzido em 
comparação com o número de atendimentos corriqueiros e regulares. Entendemos que 
o oferecimento deste suporte teve e tem um importante papel para o aprimoramento das 
atividades acadêmicas da UFG. 
Não concordamos, portanto, com a recomendação de "Repor, inclusive de exercícios 
anteriores, os recursos do PNAES pagos indevidamente com Refeições Subsidiadas nos 
Restaurantes Universitários, com a devida apuração de responsabilidade de quem deu 
causa aos pagamentos", uma vez que consideramos que estes pagamentos não ferem os 
termos do Decreto”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
I – Análise contida no Relatório Preliminar encaminhado à UFG 
A UFG, na utilização de recursos do PNAES, adotou, deliberadamente, critério não 
estipulado no Decreto n° 7.234/2010, para pagamento de 100% dos contratos assinados 
com as empresas que administram Restaurantes Universitários. Ou seja, sem que fosse 
comprovado que era para atendimento de estudantes regularmente matriculados em 
cursos de graduação presencial, além da condição social do beneficiário (renda familiar 
per capita de até um salário mínimo e meio) e ainda sem que ocorresse uma avaliação 
prévia da realidade social pela Coordenação de Assistência Social da PROCOM/UFG. 

No exercício de 2015, o montante pago indevidamente com Refeições subsidiadas nos 
Restaurantes Universitários foi igual a R$ 1.236.134,76 (Um milhão, duzentos e trinta e 
seis mil, cento e trinta e quatro reais e setenta e seis centavos.)  
Os recursos são escassos e a decisão de conceder esses pagamentos indevidos para 
qualquer pessoa, estudante ou não, retirou a oportunidade de acesso de estudantes que 
se enquadram nas regras e não foram contemplados com Bolsas (Alimentação, Moradia 
ou Permanência) no ano de 2015. 
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II – Análise após conhecimento do Relatório Preliminar pela UFG 

A manifestação da UFG atualiza o número de empresas que administram esses 
restaurantes, acrescentando a empresa Valdair Vieira Borba e Eireli ME no campus de 
Catalão/GO. 

A manifestação da UFG também: a) explica a sistemática de cobrança aos usuários dos 
restaurantes; b) menciona que a “decisão de pagar o subsídio do valor da refeição para 
todos os estudantes de graduação, foi uma decisão administrativa da gestão da UFG, 
com o intuito de garantir a presença e a permanência dos estudantes no ambiente 
universitário. Ressalte-se que o Decreto do PNAES não veda esta possibilidade e que 
esta política foi também adotada por outras universidades brasileiras”; c) explica as 
refeições servidas no restaurante da regional Goiânia; e d) explica os pagamentos de 
refeições para o atendimento de situações específicas. 

Em que pese o Decreto 7234/2010 não vedar o pagamento de benefícios a outros 
estudantes que não sejam oriundos da rede pública de atenção básica ou que possuam 
renda familiar per capita superior a um salário mínimo e meio, aqueles que atendam a 
esses dois critérios devem ser atendidos prioritariamente. Logo, para que sejam 
utilizados os recursos em prol de outros estudantes, há que se ter uma justificativa 
consistente com a exceção.  
O que se constatou neste ponto é que a Universidade está pagando todas as refeições 
com recursos do PNAES, indiscriminadamente. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Cessar imediatamente os pagamentos indevidos vinculados com as 
Refeições Subsidiadas nos Restaurantes Universitários, de tal forma que somente 
aqueles beneficiários que atendam a requisitos formais previamente estabelecidos pela 
Universidade, em Edital, façam jus a este benefício. 
 
Recomendação 2: Estabelecer rotinas de controle junto às empresas administradoras dos 
Restaurantes Universitários para que eventuais situações de pagamento de refeições a 
estudantes que não se encaixem no perfil prioritário do PNAES sejam discriminadas e 
devidamente justificadas. 
 
 
1.1.1.6 CONSTATAÇÃO 

 
Recebimento de Bolsas por alunos com Status INATIVO no sistema acadêmico. 
 
Fato 

 
Segundo o Edital PROCOM/UFG n°01/2015, é condição para obtenção das Bolsas 
“estar com a matrícula e frequência regulares”. 
No entanto, constatou-se o recebimento de Bolsas por alunos com Status INATIVO no 
sistema acadêmico, conforme os casos exemplificados a seguir: 
 
I - PROGRAMA DE MORADIA ESTUDANTIL – REGIONAL GOIÂNIA/GO 
 
Quadro: Relação de moradores das casas de estudantes (CEU's Goiânia/GO) com status INATIVO 
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MATRÍCULA CURSO CEUS 

201200255 Medicina Veterinária CEU Samambaia 
201208181 Ciências da Computação CEU I 
201516943 Pedagogia CEU III 
201408271 Direito CEU III 
201200744 Filosofia CEU Samambaia 
201301843 Música CEU Samambaia 
201304336 História CEU Samambaia 
201200276 História CEU Samambaia 
201301144 Biomedicina CEU Samambaia 
201001761 Matemática CEU Samambaia 
201208661 Música CEU Samambaia 
201104407 Educação Física CEU Samambaia 
201101208 Pedagogia CEU I 
201100846 Comunicação Social CEU I 
201003171 Medicina Veterinária CEU Samambaia 
201104864 Zootecnia CEU III 
201105086 Matemática CEU Samambaia 
200906185 Música CEU Samambaia 
201306100 Engenharia de Alimentos CEU I 
201103273 Medicina Veterinária CEU I 
201507008 Música CEU Samambaia 
201203234 Química CEU Samambaia 
201202205 Engenharia Florestal CEU Samambaia 
201200101 Engenharia de Computação CEU I 
201208103 Ecologia e Análise Ambiental CEU Samambaia 
201204252 Medicina CEU I 

201209350 Engenharia Elétrica CEU III 

 Fonte: Planilha “Rel CGU - Pagamentos de bolsistas PNAES de jan a nov 2015 - 
PROCOM UFG”, encaminhada em anexo ao e-mail “Relatórios para a CGU - PNAES 2015”, 
do dia 22.10.2015. 
 
II – PROGRAMA DE BOLSA ALIMENTAÇÃO – INTERIOR 
 
Tabela: Quantidade de operações efetuadas com bolsistas do programa de Bolsa Alimentação do interior 
(regionais Catalão/GO, Cidade de Goiás/GO e Jataí/GO) com status INATIVO. 

CIDADE N° DE OPERAÇÕES EFETUADAS VALOR 

Catalão/GO 316 pagamentos  R$ 120,00  

Cidade de Goiás/GO 26 pagamentos  R$ 120,00  

Jataí/GO 338 pagamentos R$ 120,00 

Cidade de Goiás/GO 01 pagamento R$ 240,00 

Catalão/GO 69 pagamentos R$ 240,00 

Cidade de Goiás/GO 02 pagamentos R$ 260,00 

Jataí/GO 66 pagamentos R$ 260,00 

 TOTAL  R$ 117.460,00  

Fonte: Planilha “Rel CGU - Pagamentos de bolsistas PNAES de jan a nov 2015 - PROCOM 
UFG”, encaminhada em anexo ao e-mail “Relatórios para a CGU - PNAES 2015”, do dia 
22.10.2015. 
 
III - PROGRAMA DE BOLSA MORADIA ESTUDANTIL - INTERIOR 
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Tabela: Quantidade de operações efetuadas com bolsistas do programa de Bolsa Moradia do interior 
(Regionais Catalão/GO, Cidade de Goiás/GO e Jataí/GO) com status INATIVO. 

CIDADE N° DE OPERAÇÕES EFETUADAS VALOR 

Catalão/GO 56 pagamentos  R$ 200,00  

Cidade de Goiás/GO 02 pagamentos  R$ 200,00  

Jataí/GO 61 pagamentos R$ 200,00 

Catalão/GO 02 pagamentos R$ 240,00 

Jataí/GO 07 pagamentos R$ 240,00 

 TOTAL  R$ 25.960,00  

Fonte: Planilha “Rel CGU - Pagamentos de bolsistas PNAES de jan a nov 2015 - PROCOM 
UFG”, encaminhada em anexo ao e-mail “Relatórios para a CGU - PNAES 2015”, do dia 
22.10.2015. 
 
IV – PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA 
 
Tabela: Quantidade de operações efetuadas com todos os bolsistas do programa de Bolsa Permanência 
com status INATIVO. 

CIDADE N° DE OPERAÇÕES EFETUADAS VALOR 

Catalão/GO 28 pagamentos  R$ 400,00  

Goiânia/GO 407 pagamentos  R$ 400,00  

Cidade de Goiás/GO 12 pagamentos  R$ 400,00  

Jataí/GO 59 pagamentos R$ 400,00 

 TOTAL  R$ 203.600,00  

Fonte: Planilha “Rel CGU - Pagamentos de bolsistas PNAES de jan a nov 2015 - PROCOM 
UFG”, encaminhada em anexo ao e-mail “Relatórios para a CGU - PNAES 2015”, do dia 
22.10.2015. 
 
V – PROGRAMA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 
 

Tabela: Quantidade de operações efetuadas com bolsistas do 
programa de Auxílio Alimentação CEU'S com status INATIVO. 

N° DE OPERAÇÕES EFETUADAS VALOR 

43 pagamentos  R$ 200,00  

14 pagamentos  R$ 247,00  

73 pagamentos  R$ 350,00  

19 pagamentos R$ 432,00 

TOTAL  R$ 45.816,00  
  Fonte: Planilha “Rel CGU - Pagamentos de bolsistas PNAES de jan a nov 2015 
- PROCOM UFG”, encaminhada em anexo ao e-mail “Relatórios para a CGU - PNAES 2015”, 
do dia 22.10.2015. 
 
VI – PROGRAMA DE BOLSA ALIMENTAÇÃO DE GOIÂNIA (INTEGRAL E 
SUBSIDIADO) 
 
Quadro: Relação de todos os bolsistas do programa de Bolsa Alimentação de Goiânia/GO (integral e 
subsidiado) com status INATIVO. 

MATRÍCULA CURSO BOLSA 

201001363 Comunicação Social Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

200801103 Agronomia Programa de Bolsa Alimentação - Integral 

201005737 Comunicação Social Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 
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201500219 Letras: Linguística Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

201108520 Dança Programa de Bolsa Alimentação - Integral 

201104391 Educação Física Programa de Bolsa Alimentação - Integral 

201517220 Química Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

200701157 Agronomia Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

201105508 Ciências Biológicas Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

201008799 Medicina Veterinária Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

201005177 Ciências Econômicas Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

201104496 Educação Física Programa de Bolsa Alimentação - Integral 

201406044 História Programa de Bolsa Alimentação - Integral 

201000611 Música Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

201003086 Educação Física Programa de Bolsa Alimentação - Integral 

200906493 Música Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

201005178 Filosofia Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

201106117 Design de Moda Programa de Bolsa Alimentação - Integral 

201303302 Biomedicina Programa de Bolsa Alimentação - Integral 

201304464 Enfermagem Programa de Bolsa Alimentação - Integral 

200902233 Medicina Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

201501243 Ciências Biológicas Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

Fonte: Planilha “Rel CGU - Pagamentos de bolsistas PNAES de jan a nov 2015 - PROCOM 
UFG”, encaminhada em anexo ao e-mail “Relatórios para a CGU - PNAES 2015”, do dia 
22.10.2015. 

  
##/Fato## 

Causa 

 
Ausência de um sistema único de informações gerenciais e acadêmicas do corpo 
discente da UFG válido para toda Universidade. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
I – Manifestação antes do Relatório Preliminar 
A Unidade manifestou-se por meio do Ofício nº 1323/GAB/UFG, de 21 de dezembro de 
2015, em referência à Solicitação de Auditoria n° 201505033/10, de 08 de dezembro de 
2015, conforme descrito a seguir: 
 
“Item I - Pode ocorrer de estudantes estarem com status inativos e ainda constarem 
como moradores nas casas. O estudante deixa de ter direito à moradia estudantil nas 
seguintes situações: a) integralização do curso; b) for excluído; c) trancar a matrícula; 
d) sair para intercâmbio; e) estar em mobilidade em outra instituição; f) ter família na 
grande Goiânia; g) ou ainda infringir as normas de moradia estudantil.  
Acontecendo qualquer uma destas condições, é aplicada a resolução do Conselho 
Universitário da Universidade Federal de Goiás - CONSUNI n.°07/2007, Art. 9. São 
deveres do estudante morador: inciso V- desocupar a casa, no prazo máximo e 
improrrogável de 30  (trinta) dias, após  o encerramento do período de permanência ou 
quando deixar de atender os critérios de acesso. - Anexo 1.1.1.7.  
O (a) morador (a) é convidado (a) se retirar da casa, desocupando a vaga. Caso isto 
não aconteça, são adotados outros procedimentos, como: a) o estudante é chamado no 
serviço social e advertido verbalmente, em seguida por escrito, que ele precisa 
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desocupar a vaga; b) o passo seguinte é abrir um processo de desocupação, que pode 
ser rápido ou moroso, dependendo dos tramites e da particularidade da situação.  
Itens de II a VI - A PROCOM/UFG possui registro de vários sistemas conjugados que 
acompanham todas as bolsas. A situação "Inativos" de  alunos em  algumas das  
concessões não impede o recebimento de outras bolsas. Ex:. Bolsa Moradia perfil Ativo 
e Bolsa Permanência Inativo.  
Observações:                                                                                 
a) A PROCOM/UFG tem seu próprio sistema computacional que controla o cadastro e 
a folha de pagamentos dos benefícios por ela administrados, através do qual identifica 
a situação do beneficiário (ATIVO/INATIVO).  
b) Os benefícios são independentes e acumuláveis, isto é, o aluno pode receber 
concomitantemente a bolsa alimentação, moradia e permanência, bastando para isso, 
após ter passado pelo processo de seleção da CSS/PROCOM/UFG, estar "ATIVO" 
naquela bolsa. Portanto, estar INATIVO em um benefício não é impedimento para 
receber outra para o qual ele esteja ATIVO.  
c) A folha de pagamento é enviada à PROAD/UFG em torno do dia 20 de cada mês, 
isso possibilita acontecer a inativação do aluno naquele mês após a folha ter sido 
enviada, mas  no próximo mês ele não recebe se permanecer com o status: INATIVO.” 
 
II – Manifestação após o Relatório Preliminar 
A Unidade manifestou-se por meio do Ofício n.º 0214/GAB/UFG, de 16/3/2016, em 
referência ao Ofício n.º 07385/DIAC3/CGU-Regional/GO/CGU-PR, de 29 de fevereiro 
de 2016, conforme descrito a seguir: 
Anexo ao Ofício n.º 0214/GAB/UFG, de 16/3/2016: 
“1.1.1.6 
 
Salientamos que pode ocorrer apenas uma situação em que o aluno poderia receber o 
benefício com status INATIVO no sistema acadêmico. Esta situação seria aquela na 
qual o estudante, por razões de ordem acadêmica, tivesse o seu status de "Ativo" 
alterado para "Inativo" no sistema acadêmico da UFG, após o envio (que ocorre 
usualmente no dia 20 de cada mês) da folha de pagamento à Pró-Reitoria de 
Administração e Finanças. Caso o sistema informe a condição de "Inativo", em 
qualquer momento anterior ao envio da folha, imediatamente é cancelado o benefício. 
Caso seja constatado o recebimento indevido por algum estudante, a nossa orientação 
é para a emissão de uma GRU para o devido ressarcimento ao erário do benefício 
recebido indevidamente. 

Esclarecemos também que não há sistemas de registro de informação paralelos. A 
informação de situação de matrícula "Ativo" ou "Inativo" é feita pelo Centro de Gestão 
Acadêmica (CGA). Quando estiver registrada pelo CGA, a informação do status 
"Inativo" do estudante, a PROCOM bloqueia imediatamente todos os benefícios que o 
estudante percebia. Os créditos para refeição, por exemplo, são gerados somente após 
a confirmação, no sistema de controle acadêmico da UFG, do status "ativo" do 
estudante. 

A PROCOM/UFG, por seu lado, tem seu próprio sistema de gestão da assistência 
estudantil que controla o cadastro e a folha de pagamentos dos beneficiários dos 
programas de bolsas por ela administrados. Reiteramos a informação de que os 
benefícios são independentes e podem ser acumuláveis. O estudante pode receber 
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concomitantemente uma bolsa alimentação, uma bolsa moradia e uma bolsa 
permanência, ou pode estar apto a receber apenas duas destas bolsas ou apenas uma 
bolsa. 

Com relação aos quadros, nos quais havia o registro de matrícula dos estudantes, com 
informações sobre créditos indevidos, esclarecemos que, após a realização de uma 
minuciosa verificação, matrícula por matrícula, não foi possível confirmar a 
ocorrência destas situações. O nosso levantamento foi feito para verificar eventuais 
pagamentos indevidos, relativos às refeições e outras modalidades de benefícios, para 
estudantes com status de "Inativo" no CGA, no momento da confecção da folha. 

Em outros quadros, itens II ao V, destaca-se a ocorrência de pagamentos indevidos nas 
demais modalidades de bolsas sem, no entanto, apontar o número de matrícula dos 
estudantes. Com a não identificação das respectivas matrículas não foi possível à 
PROCOM checar as informações contidas nestes quadros. Pressupõe-se que, pelo fato 
de os benefícios serem independentes e poderem ser acumuláveis, possa ter ocorrido 
alguma interpretação incorreta das informações contidas nas planilhas 
correspondentes às várias modalidades de bolsas da PROCOM. Para exemplificar uma 
possível fonte de erro de interpretação, esclarecemos que controle da PROCOM o 
aluno pode estar ativo para uma modalidade de bolsa e inativo para outra modalidade, 
bem como pode estar ativo em um período e inativo em outro. A denominação "inativo" 
em uma determinada planilha da PROCOM, expressa o fato do aluno estar inabilitado 
para receber aquele benefício e não quer dizer que ele está "inativo" do ponto de vista 
acadêmico. Em função desta possível fonte de confusão vamos procurar diferenciar 
estas situações de forma a evitar qualquer interpretação errônea. 

Quanto à recomendação de adoção de um sistema informatizado institucional, 
informamos que a UFG está implantando um novo Sistema de Informação Gerencial - 
SIG. O módulo do Sistema de Gestão Acadêmica já está implantado, faltando agora, no 
caso da PROCOM, a implantação dos módulos específicos envolvendo a gestão dos 
programas de bolsas. O sistema integrará os módulos acadêmicos com a PROCOM, o 
que permitirá um controle mais sistemático e seguro das informações. 

Assim como destacado nos itens anteriores, reafirmamos que, de acordo com nossa 
verificação dos dados, não houve pagamentos indevidos e não se aplica, portanto, a 
recomendação de "repor os recursos do PNAES pagos indevidamente aos estudantes 
com a devida apuração de responsabilidades de quem deu causa aos pagamentos". 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
I – Análise contida no Relatório Preliminar encaminhado à UFG 
A equipe retirou a informação de alunos com Status INATIVO do próprio sistema 
utilizado na PROCOM/UFG. 
A Universidade deveria manter sistema informatizado de controle dos estudantes de 
forma integrada e ser de uso institucional pela UFG. A existência de sistema paralelo da 
PROCOM/UFG não é adequada e caracteriza uma falha de controle interno 
administrativo da UFG. O sistema tem de servir para controlar toda a vida acadêmica 
dos alunos e tem que ser disponibilizado para acesso a todos os servidores envolvidos 
com a questão. 
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O volume de recursos envolvidos requer, no mínimo, um sistema confiável de controle. 
O Edital PROCOM/UFG n°01/2015 é claro ao estipular a condição para obtenção das 
Bolsas “estar com a matrícula e frequência regulares”. A resposta da Universidade não 
traz o motivo da condição do Status INATIVO dos casos existentes. 
 
II – Análise após conhecimento do Relatório Preliminar pela UFG 

Durante o período de campo a PROCOM/UFG encaminhou para Auditoria a listagem 
de bolsistas e folhas geradas de janeiro a novembro de 2015 no formato Excel (.xls) que 
utilizaram os recursos do PNAES na UFG com os seguintes campos: 
 
- Nome, 
- CPF, 
- Matrícula, 
- Curso, 
- Campus, 
- Dados Bancários: Banco, Agência e Conta, 
- Nome da Bolsa 
- Status (ativo/inativo). 
Embasado neste documento da própria UFG a equipe apenas trabalhou as informações 
disponibilizadas e constatou-se o recebimento de Bolsas por alunos com Status 
INATIVO no sistema acadêmico. 
Reafirmamos a necessidade de adequação do sistema informatizado da UFG, o qual 
atualmente representa relevante fragilidade de controle interno administrativo. 
A constatação não questiona se o estudante está apto para receber 1, 2 ou as 3 Bolsas 
juntas. A constatação refere-se ao Status Inativo no recebimento de uma bolsa 
específica, ou seja, existem estudantes, em determinado momento, que estão recebendo 
um tipo de Bolsa estando cadastrado como Inativo naquele mesmo tipo de bolsa, 
conforme casos exemplificados no campo Fato da presente constatação. 
A afirmação da UFG de que a ausência de matrículas torna impossível checar as 
informações dos quadros, itens II ao V não procede, haja vista, que a obtenção das 
matrículas de cada um dos casos seria possível com um simples procedimento de 
filtragem do campus Status na planilha fornecida pela própria UFG. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Aperfeiçoar o sistema informatizado utilizado pela UFG para controle 
da vida acadêmica dos estudantes, de tal forma que este possa ser acessado por todos os 
servidores envolvidos com a questão, prevendo todas as situações possíveis no que se 
refere à elegibilidade dos estudantes para recebimento de bolsas custeadas pelo PNAES. 
 
Recomendação 2: Realizar acompanhamento sistemático de situações de bolsistas com 
status de INATIVO em seu sistema, de tal forma que eventuais situações de 
inelegibilidade para recebimento de bolsas custeadas com recursos do PNAES sejam 
tempestivamente detectadas e tratadas. 
 
 
1.1.1.7 CONSTATAÇÃO 

 
Utilização de recursos do PNAES para gastos com estudantes não matriculados em 
cursos de graduação da UFG. 
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Fato 

 
Segundo o Decreto n° 7.234/2010, os recursos do PNAES são para serem utilizados 
com estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação presencial das 
instituições federais de ensino superior.  
Constatou-se a utilização de recursos do PNAES para gastos com estudantes de outros 
cursos, que não de graduação, como, por exemplo, despesas com Bolsa Alimentação 
para alunos da Educação Básica, matriculados no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada 
à Educação – CEPAE/UFG, conforme quadro a seguir:  
 

Quadro: Relação de todos os bolsistas do CEPAE/UFG do programa de bolsa alimentação de 
Goiânia/GO (integral e subsidiado). 

 
MATRÍCULA 

CURSO BOLSA 

0703028 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

0500235 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

1500065 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

0700520 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

0900028 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

0300420 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

1500101 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

1400050 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

1500075 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

0600174 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

0800084 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

1000171 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

0900031 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

0400035 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

0500016 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

1300103 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

0400059 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Integral 

1500097 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

0600678 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Integral 

1100334 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

1200083 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

1500099 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

1400094 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

1100263 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Integral 

1200084 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

1500063 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

0501653 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

0700027 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

1300035 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

1200114 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Integral 

0700465 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

1500086 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

1100252 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 
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1300105 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

0300315 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

1500090 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

1300040 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

1500030 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

0600757 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Integral 

0500168 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

0800078 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

1000169 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

1000218 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

1000161 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

1500096 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

0600897 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

1500027 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

1500106 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

0600903 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

0200929 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Integral 

0600850 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

1000208 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

1500077 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

1500081 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

0601075 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

1500062 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

0400140 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

0400904 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Integral 

0400278 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

0600988 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

0501823 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

0400072 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

1500103 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

0600770 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

0400965 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

0600940 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

1500049 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Integral 

1500074 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

0400151 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

0300224 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

0500971 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

0400047 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

0700106 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

0400552 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

1000188 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Integral 

1400057 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

1500066 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 
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0400175 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

1500031 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

0900044 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Integral 

0800086 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

1100268 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Integral 

1500098 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

1100273 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

1500094 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

0500077 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

0400825 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

1500024 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

0400916 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Integral 

0400023 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

1300107 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Integral 

0400114 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

1200036 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

1500105 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

1100313 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

1500078 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

1400054 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

600915 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

600745 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

1500029 CEPAE/UFG Programa de Bolsa Alimentação - Subsidiado 

Fonte: Planilha “Rel CGU - Pagamentos de bolsistas PNAES de jan a nov 2015 - 
PROCOM UFG”, encaminhada em anexo ao e-mail “Relatórios para a CGU - PNAES 
2015”, do dia 22.10.2015. 

  
##/Fato## 

Causa 

 
Tanto o Reitor a quem compete administrar e representar a Universidade bem como, 
escolher e nomear os Pró-Reitores nos termos do inciso do art. 56 do Regimento Geral 
da UFG, quanto o Pró-Reitor de Assuntos da Comunidade Universitária/UFG, a quem 
compete formular diagnósticos dos problemas da instituição, nos termos do inciso II, do 
art. 60 do Regimento Geral da UFG, tomaram a decisão administrativa de permitir a 
utilização dos recursos do PNAES para pagamento de estudantes não matriculados em 
cursos de graduação da UFG. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
I – Manifestação antes do Relatório Preliminar 
A Unidade manifestou-se por meio do Ofício nº 1323/GAB/UFG, de 21 de dezembro de 
2015, em referência à Solicitação de Auditoria n° 201505033/10, de 08 de dezembro de 
2015, conforme descrito a seguir: 
“A UFG adota a política de procurar atender o maior número de estudantes, uma vez 
que não possui demanda reprimida na alimentação. Ainda, de acordo com o Edital 
PROCOM n° 01/2015, de 26  de janeiro de 2015, essa contemplação é  possível: Item 1. 
Do objeto: 1.1 – O presente Edital normatiza (...) b) Bolsa Alimentação para  
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estudantes  do  Centro  de Ensino e  Pesquisa Aplicada à Educação (Cepae) - Anexo 
1.1.1.8.” 
 
II – Manifestação após o Relatório Preliminar 
A Unidade manifestou-se por meio do Ofício n.º 0214/GAB/UFG, de 16/3/2016, em 
referência ao Ofício n.º 07385/DIAC3/CGU-Regional/GO/CGU-PR, de 29 de fevereiro 
de 2016, conforme descrito a seguir: 
Anexo ao Ofício n.º 0214/GAB/UFG, de 16/3/2016: 
“1.1.1.7 
Informamos que a recomendação de suspender a utilização de recursos do PNAES para 
custear alimentação para estudantes do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à 
Educação (CEPAE) foi acatada e já foi expedida comunicação oficial para a Diretoria 
desta unidade informando a suspensão do benefício (ver cópia do Ofício anexa). 

Reiteramos, no entanto, que a concessão de Bolsa Alimentação a estes estudantes se 
baseou em uma compreensão de que apesar de não serem estudantes de graduação, são 
estudantes de ensino médio de uma Unidade Acadêmica da UFG, com um nível de 
carência e necessidades muito semelhantes aos alunos dos cursos de graduação. 
Ressaltamos também que a seleção dos alunos foi realizada por meio de Edital da 
PROCOM e obedeceu aos mesmos critérios de avaliação de perfil socioeconômico 
aplicados aos estudantes de graduação. O objetivo da Bolsa Alimentação era, portanto, 
contribuir para que estes jovens pudessem concluir a contento o ensino médio em 
condições de disputar uma vaga em uma instituição de ensino superior pública. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
I – Análise contida no Relatório Preliminar encaminhado à UFG 
A interpretação da UFG extrapola as regras para utilização de recursos do PNAES 
fundamentadas no Decreto n° 7.234/2010. Os recursos do PNAES são destinados a 
estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação presencial das 
Instituições Federais de Ensino Superior. 
 
II – Análise após conhecimento do Relatório Preliminar pela UFG 
A UFG comunicou ao Diretor do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação – 
CEPAE/UFG que irá suspender o pagamento da Bolsa Alimentação para alunos dessa 
instituição a partir de abril/2016, conforme o Memorando n° G146/GAB/UFG de 
14.03.2016.  
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Abster-se de utilizar os recursos do PNAES em situações que não 
estejam previstas no Decreto nº 7.234/2010. 
 
 
1.1.1.8 CONSTATAÇÃO 

 
Utilização de recursos do PNAES na concessão de passagens terrestres e aéreas e 
na locação de ônibus sem um Edital prévio estabelecendo regras e sem que fosse 
comprovado o atendimento de estudantes regularmente matriculados em cursos de 
graduação presencial, a condição social do beneficiário, e ainda sem que ocorresse 
uma avaliação prévia da realidade social pela Coordenação de Assistência Social 
da PROCOM/UFG. 
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Fato 

 
Diferentemente do que está estipulado no Decreto n° 7.234/2010, constatou-se a 
utilização de recursos do PNAES na concessão de passagens terrestres e aéreas e na 
locação de ônibus junto à empresa City Tour Locadora, CNPJ: 01875844/0001-49, para 
transporte de estudantes sem que seja possível identificar se o estudante beneficiário do 
transporte está enquadrado nos pré-requisitos do PNAES. 
Tais recursos foram utilizados sem a existência de um Edital estabelecendo regras e 
condições; e sem que fosse comprovado o atendimento de estudantes regularmente 
matriculados em cursos de graduação presencial, a condição social do beneficiário, e 
ainda sem que ocorresse uma avaliação prévia da realidade social pela Coordenação de 
Assistência Social da PROCOM/UFG. 

O quadro a seguir demonstra os gastos com locação de ônibus com a utilização de 
recursos do PNAES: 
Quadro: Valores pagos para locação de ônibus com recursos do PNAES. 

 
PROCESSO 

VALOR 
PAGO 

OBJETO OBS 1 OBS 2 OBS 3 

23070.004568/2015-00 R$ 14.375,90 

9ª BIENAL UNE 
- Rio de Janeiro- 

31.01 a 
07.02.2015 - 

ônibus 44 
passageiros 

Não contém 
RELAÇÃO 

nome/CPF/assinatura 
dos alunos viajantes 

Não contém 
FOLDER/informaçõ
es gerais do evento 

(data, horário, 
conteúdo etc) 

Não 
Contém 

Relatório 
do 

Evento 

23070.004568/2015-00 R$ 14.158,98 

9ª BIENAL UNE 
- Rio de Janeiro- 

31.01 a 
07.02.2015  - 

ônibus 44 
passageiros 

Não contém 
RELAÇÃO 

nome/CPF/assinatura 
dos alunos viajantes 

Não contém 
FOLDER/informaçõ
es gerais do evento 

(data, horário, 
conteúdo etc) 

Não 
Contém 

Relatório 
do 

Evento 

23070.004568/2015-00 R$ 14.420,78 

9ª BIENAL UNE 
- Rio de Janeiro- 

31.01 a 
07.02.2015  - 

ônibus 44 
passageiros 

Não contém 
RELAÇÃO 

nome/CPF/assinatura 
dos alunos viajantes 

Não contém 
FOLDER/informaçõ
es gerais do evento 

(data, horário, 
conteúdo etc) 

Não 
Contém 

Relatório 
do 

Evento 

23070.004568/2015-00 R$ 14.058,00 

9ª BIENAL UNE 
- Rio de Janeiro- 

31.01 a 
07.02.2015  - 

ônibus 44 
passageiros 

Não contém 
RELAÇÃO 

nome/CPF/assinatura 
dos alunos viajantes 

Não contém 
FOLDER/informaçõ
es gerais do evento 

(data, horário, 
conteúdo etc) 

Não 
Contém 

Relatório 
do 

Evento 

23070.004568/2015-00 R$ 2.820,18 

Seminário Pacto 
Nacional pela 

Alfabetização na 
Idade Certa -

15.03 a 
17.03.2015 - 

Caldas Novas - 
ônibus 44 

passageiros 

Não contém 
RELAÇÃO 

nome/CPF/assinatura 
dos alunos viajantes 

Não contém 
FOLDER/informaçõ
es gerais do evento 

(data, horário, 
conteúdo etc) 

Não 
Contém 

Relatório 
do 

Evento 

23070.004568/2015-00 R$ 2.823,92 

Seminário Pacto 
Nacional pela 

Alfabetização na 
Idade Certa -

15.03 a 
17.03.2015 - 

Caldas Novas - 
ônibus 44 

passageiros 

Não contém 
RELAÇÃO 

nome/CPF/assinatura 
dos alunos viajantes 

Não contém 
FOLDER/informaçõ
es gerais do evento 

(data, horário, 
conteúdo etc) 

Não 
Contém 

Relatório 
do 

Evento 

TOTAL R$ 62.657,76  

  
    

Fonte: Processo nº 23070.004568/2015-00 (Ordem Bancária 2015OB805881), em 22.10.2015. 
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Já as tabelas a seguir evidenciam, por meio de Ordens Bancárias (OB), a utilização de 
recursos do PNAES para aquisição de passagens aéreas e terrestres (sendo um valor 
total de R$ 35.155,50 para passagens aéreas e R$ 72.517,35 com passagens terrestres): 
 

Tabela: Gastos com passagens aéreas utilizando recursos do PNAES. 
CNPJ do 

Favorecido 
Nota de 

Empenho 
OB Data Valor (R$) 

37.594.793/0001-24 2015NE800032 807975 25/06/2015 15.868,53 

37.594.793/0001-24 2015NE800032 807979 25/06/2015 19.286,97 

  Total 35.155,50 
Fonte: Resposta à Solicitação de Auditoria n° 201505033/01. 

 
##/Fato## 

Tabela: Gastos com passagens terrestres utilizando recursos do PNAES. 
CNPJ do 

Favorecido 
Nota de 

Empenho 
OB Data Valor (R$) 

37.594.793/0001-24 2015NE800033 802367 03/03/2015 2.202,71 

37.594.793/0001-24 2015NE800033 803736 14/04/2015 181,65 

37.594.793/0001-24 2015NE800033 806761 02/06/2015 7.663,93 

37.594.793/0001-24 2015NE800033 809275 15/07/2015 5.500,27 

37.594.793/0001-24 2015NE800033 802371 13/03/2015 2.588,75 

37.594.793/0001-24 2015NE800033 804954 11/05/2015 8.861,57 

37.594.793/0001-24 2015NE800033 804969 11/05/2015 2.326,68 

37.594.793/0001-24 2015NE800033 804973 11/05/2015 1.056,44 

37.594.793/0001-24 2015NE800033 802376 13/03/2015 1.587,35 

37.594.793/0001-24 2015NE800033 805801 22/05/2015 6.233,32 

37.594.793/0001-24 2015NE800033 805802 22/052015 506,68 

37.594.793/0001-24 2015NE800033 807970 25/06/2015 8.005,53 

37.594.793/0001-24 2015NE800033 803518 10/04/2015 2.254,07 

37.594.793/0001-24 2015NE800033 806424 01/06/2015 7.663,93 

37.594.793/0001-24 2015NE800033 803602 13/04/2015 2.236,74 

37.594.793/0001-24 2015NE800033 809278 15/07/2015 512,15 

37.594.793/0001-24 2015NE800033 807971 25/06/2015 3.582,65 

37.594.793/0001-24 2015NE800033 809273 15/07/2015 9.552,93 

  Total 72.517,35 
Fonte: Resposta à Solicitação de Auditoria n° 201505033/01. 

 
Os processos apresentados à equipe de auditoria não contêm relação com o nome, o CPF e a 

assinatura dos alunos viajantes, folder ou informações gerais sobre o evento, tais como data, 

horário e conteúdo, nem um relatório sobre o evento. 

  
##/Fato## 

Causa 

 
Tanto o Reitor a quem compete administrar e representar a Universidade bem como, 
escolher e nomear os Pró-Reitores nos termos do inciso do art. 56 do Regimento Geral 
da UFG, quanto o Pró-Reitor de Assuntos da Comunidade Universitária/UFG, a quem 
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compete formular diagnósticos dos problemas da instituição, nos termos do inciso II, do 
art. 60 do Regimento Geral da UFG, permitiram pagamentos com recursos do PNAES 
sem Edital específico. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
I – Manifestação antes do Relatório Preliminar 
A Unidade manifestou-se por meio do Ofício nº 1323/GAB/UFG, de 21 de dezembro de 
2015, em referência à Solicitação de Auditoria n° 201505033/10, de 08 de dezembro de 
2015, conforme descrito a seguir: 
“Item I - Não há edital, porém existem normas e formulários para a concessão de 
benefícios (Anexo 1.1.1.9.a e Anexo 1.1.1.9.b).  
 
 Item II - Na modalidade de locação de ônibus, para eventos estudantis, são atendidos 
estudantes da UFG na mesma modalidade do programa de passagens, por entendermos 
que não só os estudantes que estão inseridos nos pré-requisitos do PNAES, mas também 
os demais estudantes podem e devem participar destes eventos. Quanto às listas dos 
passageiros dos ônibus, elas vão para o setor de transporte, que tem a competência de 
encaminhá-las aos órgãos fiscalizadores das estradas estaduais e federais”. 
 
II – Manifestação após o Relatório Preliminar 
A Unidade manifestou-se por meio do Ofício n.º 0214/GAB/UFG, de 16/3/2016, em 
referência ao Ofício n.º 07385/DIAC3/CGU-Regional/GO/CGU-PR, de 29 de fevereiro 
de 2016, conforme descrito a seguir: 
Anexo ao Ofício n.º 0214/GAB/UFG, de 16/3/2016: 
“1.1.1.8 

Conforme já afirmado no item 1.1.1.4, a locação de ônibus para o transporte coletivo 
de alunos com vistas a participação de determinado curso da UFG em Congressos e 
eventos científicos/acadêmicos, é autorizada pela PROCOM. 

A participação de estudantes em eventos fora do seu local de estudo é parte essencial 
na sua formação. É a oportunidade que o estudante tem de conhecer outras realidades 
e estabelecer contatos com outros estudantes e professores da sua área de estudos. 
Estes apoios são abertos a todos os estudantes e não se justifica aqui a adoção do 
critério de perfil de renda para a concessão do benefício. Em relação ao 
questionamento em relação a inexistência de Editais para seleção dos beneficiários, a 
avaliação da UFG é que é inviável, na prática, o lançamento de editais para este tipo 
de apoio. Existe uma enorme variedade de eventos ao longo do ano letivo e não há 
como prever, com a devida antecedência, as datas dos eventos para a realização de 
editais. Na página da PROCOM, podem ser encontradas, as normas e os modelos de 
formulários para solicitação deste tipo de apoio. 

Ressaltamos que este tipo de apoio está previsto no parágrafo 1º do Artigo 3° do 
Decreto n.º 7.234 e, portanto, as recomendações indicadas, em nosso entendimento, 
não se aplicam”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
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I – Análise contida no Relatório Preliminar encaminhado à UFG 

A totalidade dos gastos da documentação disponibilizada com recursos do PNAES na 
área de transporte está em desacordo com o que está estipulado no Decreto n° 
7.234/2010, já que: 
- não há um Edital estabelecendo regras e condições; 
- não ficou comprovado o atendimento de estudantes regularmente matriculados em 
cursos de graduação presencial, a condição social do beneficiário, e ainda não ocorreu 
uma avaliação prévia da realidade social pela Coordenação de Assistência Social da 
PROCOM/UFG. 
 
II – Análise após conhecimento do Relatório Preliminar pela UFG 

É importante ressaltar que o perfil socioeconômico (no qual se inclui a renda) deve ser 
fator decisório para a concessão de qualquer benefício, nos termos do Decreto 
7.234/2010. 
Na área de transporte, a utilização de recursos do PNAES está em desacordo com o 
Decreto n° 7.234/2010, haja vista que: 
- falta um Edital estabelecendo regras e condições; 
- falta comprovação de atendimento de estudantes regularmente matriculados em cursos 
de graduação presencial, a condição social do beneficiário, e ainda sem que ocorresse 
uma avaliação prévia da realidade social pela Coordenação de Assistência Social da 
PROCOM/UFG. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Normatizar, em acordo com o Decreto nº 7.234/2010, situações que 
prevejam a utilização dos recursos do PNAES para custear despesas outras que não 
sejam as consideradas prioritárias pelo Programa. 
 
 
1.1.1.9 CONSTATAÇÃO 

 
Ausência de mecanismos de acompanhamento e avaliação do PNAES. 
 
Fato 

 
Em relação à avaliação do programa, questionou-se o Setor responsável pela execução 
do PNAES se: 
- realiza ou não avaliação dos resultados do PNAES, conforme determina o inciso II do 
Parágrafo Único do art. 5º do Decreto 7.234/2010. A resposta dada pela Pró-Reitoria de 
Assuntos da Comunidade Universitária da Universidade Federal de Goiás - 
PROCOM/UFG foi que “O acompanhamento dos estudantes atendidos com recursos 
do PNAES vem se dado no cotidiano profissional, por meio de visitas domiciliares e 
atendimentos individuais e sócio-familiares. Não obstante estar em andamento uma 
pesquisa sobre a evasão dos estudantes na UFG, ainda estamos reestruturando nossos 
mecanismos de acompanhamento e monitoramento da evolução das condições de 
permanência e desempenho acadêmico dos estudantes atendidos pelo PNAES na UFG. 
Até o final do ano teremos uma proposta melhor estruturada para desempenhar esse 
papel institucional”.  
- existem indicadores e metas específicas da Universidade ou definidas pelo MEC para 
o acompanhamento do programa. A resposta dada pela PROCOM/UFG foi que o 
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“principal indicador que ora acompanhamos é o desempenho acadêmico. Entretanto, 
estamos estruturando os mecanismos de monitoramento e avaliação para ampliar 
nossas referências de avaliação, tendo em vistas atingir as metas quali-quantitativas de 
toda a demanda reprimida nos projetos – PNAES”.  
- a Universidade possui controle das taxas de evasão e retenção dos beneficiários do 
PNAES. A resposta dada pela PROCOM/UFG foi que “Pelo sistema acadêmico geral 
da UFG, a PROCOM acessa informações dos estudantes atendidos pelos projetos – 
PNAES e mantém controle sistemático de evasão, retenção e desempenho acadêmico”. 
- a Universidade possui dados sobre melhorias nas taxas de evasão e retenção de alunos 
com vulnerabilidade socioeconômica ocasionada por ações do PNAES. A resposta dada 
pela PROCOM/UFG foi que “O controle e sistematização dos dados sobre melhorias 
nas taxas de evasão e retenção de alunos atendidos por ações do PNAES ainda 
dependem da política de monitoramento e avaliação para construção de indicadores 
que estamos estruturando, constitui uma das nossas urgências, a responsabilidade e o 
compromisso institucional de contribuir com a reversão das taxas negativas e 
potencializar o programa para mudar positivamente a realidade dos estudantes de 
baixa renda que entram na UFG”. 
 
Durante a execução do presente trabalho, e considerando as respostas dadas aos 
questionamentos quanto à avaliação do resultado do programa, observou-se que a 
PROCOM/UFG atua fortemente no momento da entrada do aluno na Universidade, 
fazendo todo o trabalho necessário para cadastramento e a seleção de alunos aptos ao 
recebimento de bolsas, moradia estudantil e material didático com recursos do PNAES. 
Após essa fase de entrada de estudantes, a PROCOM/UFG também atua quando é 
procurada pelo discente para resolver um problema pessoal/acadêmico específico. Além 
de manter o acompanhamento regular do “status” (ATIVO ou INATIVO) do(a) aluno(a) 
bolsista no sistema acadêmico da Universidade.   
Porém, a UFG não estabeleceu metas e indicadores que possibilitassem o 
monitoramento e o acompanhamento do atingimento dos objetivos do PNAES, bem 
como a PROCOM/UFG não possui rotinas, relatórios gerenciais, estudos sobre taxas de 
evasão e taxas de retenção e/ou sistemática científica para avaliação dos resultados do 
PNAES no âmbito da UFG. Os recursos são liberados, mas não existe 
acompanhamento/monitoramento/avaliação dos benefícios acadêmicos ocorridos 
posteriores a essa liberação. Diante das informações apresentadas, conclui-se que a 
Universidade não mensura o atingimento dos seguintes objetivos do programa: 

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. 

Ou seja, a Universidade não fixou mecanismos de acompanhamento e avaliação do 
PNAES. 

  
##/Fato## 

Causa 
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Tanto o Reitor a quem compete administrar e representar a Universidade bem como, 
escolher e nomear os Pró-Reitores nos termos do inciso do art. 56 do Regimento Geral 
da UFG, quanto o Pró-Reitor de Assuntos da Comunidade Universitária/UFG, a quem 
compete formular diagnósticos dos problemas da instituição, nos termos do inciso II, do 
art. 60 do Regimento Geral da UFG, não produziram documentos gerenciais de 
avaliação do Programa. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
I – Manifestação antes do Relatório Preliminar 
A Unidade manifestou-se por meio do Ofício nº 1323/GAB/UFG, de 21 de dezembro de 
2015, em referência à Solicitação de Auditoria n° 201505033/10, de 08 de dezembro de 
2015, conforme descrito a seguir: 
Os resultados do Programa Nacional de Assistência Estudantil  (PNAES) na UFG são 
avaliados pela equipe de profissionais e pelos usuários como muito positivos, pois, 
comprovadamente, muitos estudantes não teriam como se manter durante a sua 
trajetória acadêmica, se não participassem dos projetos sociais existentes. O Serviço 
Social faz análise da realidade social e aplica seletividade criteriosa no sentido de 
atender aqueles que são oriundos de famílias de baixa renda e não recebem apoio 
financeiro suficiente para a sua trajetória acadêmica. Os recursos não são suficientes 
para atender pessoas com renda per capita definida no Decreto n° 7.234/2010.  
Desta forma, a UFG atende somente aqueles que estão em situação de pobreza 
absoluta, o que gera uma demanda reprimida maior que o número de pessoas incluídas 
na Bolsa Permanência.  
Da mesma forma, as vagas nas Casas Universitárias não são suficientes, até o 
momento, para atender 100% dos que precisam. Há necessidade de ampliação em 30% 
do número de vagas existentes. De outro lado, a UFG, no limite do per capita 
estabelecido no PNAES, não possui demanda reprimida na alimentação. Os 
mecanismos de acompanhamento e avaliação fixados pela PROCOM/UFG para 
monitorar a evolução das situações atendidas incluem contato cotidiano com os 
usuários, envolvimento dos familiares e responsáveis, observação do extrato 
acadêmico, articulação com as coordenações dos cursos, visitas domiciliares, trabalho 
interdisciplinar e intersetorial e, ainda, produção de dados e indicadores relativos ao 
desempenho dos estudantes atendidos. Esses mecanismos estão em avaliação técnica e 
necessitam ser aprimorados para o conjunto das situações, garantindo a agilidade que 
a dinâmica dos projetos sociais exige.  
A Universidade tem a meta de garantir 100% de atendimento da demanda apresentada 
para todos os projetos sociais. No momento, atende 40% da Bolsa Permanência, 100% 
da alimentação e 70% da moradia estudantil. Se houver mais recursos disponíveis, a 
meta de atendimento terá proporcional crescimento. O acompanhamento e a avaliação 
do Programa se dão pelo acesso dos usuários, com estudo de realidade; pela 
observação ao desempenho acadêmico via SIGAA; pela dinâmica de reuniões, tanto 
com os que já são atendidos, como com aqueles que aguardam inclusão.  
A UFG tem sistematizado as informações relativas às taxas de evasão, retenção, 
mobilidade estudantil e tempo de permanência nos Programas e na trajetória 
acadêmica dos estudantes.  
Entretanto, faz-se necessário implementar mecanismos mais ágeis de coleta, tratamento 
e publicização dos dados relativos à evolução das situações atendidas pelo PNAES. 
Esforços nesse sentido têm sido envidados para lograr êxito nessa questão.  
Estudo está sendo realizado para descobrir as causas de evasão dos estudantes de 
graduação da UFG, mas, no que se refere à demanda cotidiana, a equipe da 
universidade procura contribuir para melhorar as taxas de evasão e retenção, por meio 



 

 
    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 

57 

do acompanhamento dos estudantes de baixa renda, atendidos pelos recursos PNAES, 
em caráter interdisciplinar e intersetorial, para garantir bem-estar físico, social e 
psíquico e condições de integralização  do  curso  no  tempo regular.  No entanto, os 
dados sistematizados sobre a melhoria de cada situação, a partir da inserção nos 
projetos, ainda encontram-se em fase de organização. 
 
II – Manifestação após o Relatório Preliminar 
A Unidade manifestou-se por meio do Ofício n.º 0214/GAB/UFG, de 16/3/2016, em 
referência ao Ofício n.º 07385/DIAC3/CGU-Regional/GO/CGU-PR, de 29 de fevereiro 
de 2016, conforme descrito a seguir: 
Anexo ao Ofício n.º 0214/GAB/UFG, de 16/3/2016: 
“1.1.1.9 
Com referência a esse item, a CGU constatou a ausência de mecanismos de 
acompanhamento e avaliação do PNAES por parte do setor responsável pela execução 
do Programa na UFG. 

Conforme já indicado em resposta anterior, a PROCOM atua fortemente nos processos 
de cadastramento c seleção no momento de ingresso do estudante na instituição. A 
Coordenadoria de Serviço Social, que possui nas seccionais das Regionais 
profissionais efetivos nas coordenações locais, desenvolvem ações de acompanhamento 
dos alunos assistidos pelo PNAES, em visitas as Moradias estudantis - no caso da 
Regional Goiânia e visitas domiciliares nas Regionais do interior que ainda não 
possuem esse equipamento. Essa rotina permite o atendimento aos estudantes em 
demandas pontuais, bem como contribuem para acompanhamento e monitoramento do 
rendimento acadêmico do aluno. 

Oportuno esclarecer que os estudantes são atendidos tanto pelos Programas previstos 
no PNAES quanto por programas próprios de inclusão como o "UFGInclui". Portanto, 
o PNAES não se constitui no único programa de ações afirmativas desenvolvido pela 
Universidade. Ao traçar o perfil socioeconômico do corpo discente, por meio de análise 
criteriosa feita pelo serviço social, a PROCOM fornece subsídios para a 
implementação das demais ações desenvolvidas no âmbito da inclusão, da permanência 
e do rendimento acadêmico do estudante. Há, entretanto, um conjunto de ações que 
objetivam responder não somente o que preconiza o PNAES, mas tem como finalidade 
ampliar as condições de permanência dos jovens na educação superior pública federal. 

As ações desenvolvidas no âmbito da Pró-Reitoria de Graduação, responsável por toda 
a política de gestão acadêmica da Universidade, aglutinam diversas programas 
implantados no âmbito da gestão superior, bem como de projetos e programas 
desenvolvidos nas Unidades Acadêmicas, tais como: 

a) Coordenação de Inclusão e Permanência - instância criada para acompanhar o 
estudante que ingressa na UFG por meio do Programa UFG Inclui, que cria uma vaga 
extra em cada curso de graduação para indígenas e quilombolas oriundos da escola 
pública. 

b) Coordenação de Ações Afirmativas - Instância vinculada ao Gabinete da Reitoria 
para atuar nas ações de inclusão e acolhimento de estudantes historicamente 
marginalizados e discriminados socialmente. 
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c) Núcleo de Acessibilidade - instância criada no âmbito da PROGRAD para 
acompanhar e viabilizar uma educação superior inclusiva aos estudantes com 
deficiência física, visual, auditiva, intelectual, com transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidade/ superdotação,  por meio de apoios diversos, a sua 
permanência, favorecendo a aprendizagem, no ambiente universitário. 

Portanto, não está somente no âmbito da PROCOM, a avaliação, monitoramento e 
acompanhamento dos estudantes assistidos pelos programas de inclusão e 
permanência. 

Acatamos a recomendação contida no Relatório de aprimorar os mecanismos de um 
melhor acompanhamento das ações desenvolvidas no âmbito do PNAES. Para atender 
a recomendação de "Estabelecer, utilizando os mecanismos e dados já existentes, metas 
e indicadores que possibilitem o monitoramento e o acompanhamento do atingimento 
dos objetivos do PNAES, bem como, criar rotinas, relatórios gerenciais, estudos sobre 
taxas de evasão e taxas de retenção e/ou sistemática científica para avaliação dos 
resultados do PNAES no âmbito da UFG", foi designada, por meio da Portaria n.° 
1444 (cópia anexa), uma Comissão de Acompanhamento e Monitoramento do 
Desempenho Acadêmico dos estudantes assistidos no âmbito do PNAES. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
I – Análise contida no Relatório Preliminar encaminhado à UFG 
Os recursos do PNAES são, a cada ano, mais representativos. Ao longo desses anos de 
recebimento de recursos do PNAES, a UFG não estabeleceu metas e indicadores que 
possibilitassem o monitoramento e o acompanhamento do atingimento dos objetivos do 
PNAES, bem como a PROCOM/UFG não possui rotinas, relatórios gerenciais, estudos 
sobre taxas de evasão e taxas de retenção e/ou sistemática científica para avaliação dos 
resultados do PNAES no âmbito da UFG. Os recursos são liberados, mas não existe 
acompanhamento/monitoramento/avaliação dos benefícios acadêmicos ocorridos 
posteriores a essa liberação. 
Vale dizer, o Decreto que regulamenta o PNAES foi editado em 2010, ou seja, já houve 
tempo suficiente para a UFG produzir documentos gerenciais de avaliação do Programa. 
Além disso, o presente relatório apresenta situações de pagamentos irregulares de 
recursos do PNAES, evidenciando uma má gestão ao invés da alegada falta de mais 
recursos. 
 
II – Análise após conhecimento do Relatório Preliminar pela UFG 
O Decreto do PNAES foi editado em 2010 e, em 2016, a UFG, por meio da Portaria n.° 
1444, criou uma Comissão de Acompanhamento e Monitoramento do Desempenho 
Acadêmico dos estudantes assistidos no âmbito do PNAES. 
Desde 2010 a UFG não estabeleceu metas e indicadores que possibilitassem o 
monitoramento e o acompanhamento do atingimento dos objetivos do PNAES, bem 
como a PROCOM/UFG não possui rotinas, relatórios gerenciais, estudos sobre taxas de 
evasão e taxas de retenção e/ou sistemática científica para avaliação dos resultados do 
PNAES no âmbito da UFG. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
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Recomendação 1: Estabelecer, utilizando os mecanismos e dados já existentes, metas e 
indicadores que possibilitem o monitoramento e o acompanhamento do atingimento dos 
objetivos do PNAES, bem como, criar rotinas, relatórios gerenciais, e estudos sobre 
taxas de evasão e taxas de retenção e/ou sistemática científica para avaliação dos 
resultados do PNAES no âmbito da UFG. 
 
 
1.1.1.10 INFORMAÇÃO 

 
Ausência de critérios de contrapartida, estabelecidos pela UFG, para a 
manutenção dos benefícios pelos estudantes. 
 
Fato 

 
A UFG não exige critérios de contrapartida dos seus estudantes atendidos pelo PNAES. 
A Unidade manifestou-se por meio do Ofício nº 1323/GAB/UFG, de 21 de dezembro de 
2015, em referência à Solicitação de Auditoria n° 201505033/10, de 08 de dezembro de 
2015,  conforme descrito a seguir:  
“Em 2014, a UFG decidiu deixar de cobrar a contrapartida para as bolsas de 
assistência estudantil, com base no Decreto do PNAES, n° 7.234, de 19 de julho de 
2010, em seu Art. 2o. São objetivos do PNAES: inciso 11 – minimizar os efeitos das 
desigualdades      sociais e regionais na permanência e conclusão da educação 
superior; e ainda no Art. 4o - Parágrafo único. As ações de assistência estudantil 
devem considerar a necessidade     de viabilizar a igualdade de oportunidades, 
contribuir para a melhoria (...). E também com base na Lei n° 8.742, de 7 de dezembro 
de 1993 - Lei Orgânica da Assistência Social  - LOAS, que em seu Art. 1º prevê: A 
assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade 
Social não contributiva, que prove os mínimos sociais, realizada através de um 
conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o 
atendimento às necessidades básicas. Neste sentido, a Pró-Reitoria de Assuntos da 
Comunidade Universitária - PROCOM/UFG entende que continuar cobrando a 
contrapartida seria continuar promovendo a desigualdade, uma vez que o estudante 
que não precisa de bolsas não precisa abdicar de  horas que poderia  estar estudando 
para estar prestando algum tipo de serviço de qualquer natureza dentro da 
instituição.” 
  
##/Fato## 

1.1.1.11 CONSTATAÇÃO 

 
Deficiência na divulgação do programa de assistência estudantil na internet.  
 
Fato 

 
Quanto à divulgação pela internet dos programas de assistência estudantil, constatou-se 
que o caminho para acessar as informações no sítio da UFG não tem a visibilidade 
adequada. Não há nenhum link ou banner na página principal que permita o acesso 
direto à assistência estudantil. Para acessar informações sobre os benefícios ofertados, o 
aluno tem que “percorrer” o seguinte caminho: A UFG >> ESTRUTURA >> PRÓ-
REITORIAS >> ASSUNTOS DA COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA >> Clicar no 
link para acesso ao sítio da PROCOM (www.procom.ufg.br) >> Clicar no banner 
“Programas”, ou navegar pela página buscando Editais ou outras informações.  
Quanto à PROCOM, falta também maior publicação/transparência interna e externa 
quanto ao uso dos recursos do PNAES. 



 

 
    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 

60 

  
##/Fato## 

Causa 

 
O Pró-Reitor de Assuntos da Comunidade Universitária/UFG, a quem compete formular 
diagnósticos dos problemas da instituição, nos termos do inciso II, do art. 60 do 
Regimento Geral da UFG, não promoveu ações para melhorar o acesso à informação de 
assistência estudantil via internet na página principal da UFG. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
I – Manifestação antes do Relatório Preliminar 
A Unidade manifestou-se por meio do Ofício nº 1323/GAB/UFG, de 21 de dezembro de 
2015, em referência à Solicitação de Auditoria n° 201505033/10, de 08 de dezembro de 
2015, conforme descrito a seguir:           
“A atual gestão da Pró-Reitoria de Assuntos da Comunidade Universitária constatou, 
em 2014, que a página da PROCOM não refletia a importância e visibilidade que 
deveria ter para poder se comunicar com a comunidade universitária da UFG, 
principalmente na sua maior atividade que é voltada para o movimento estudantil. 
Recentemente, foi possível trazer para o quadro da PROCOM um profissional da área 
que está com a missão de reformular a página e também conectar a Pró-Reitoria com 
as redes sociais, onde entende-se que principalmente os estudantes, que na sua maioria 
são jovens, buscam informações e discussões. Os efeitos já estão começando a 
aparecer. Já se tem recebido por parte  dos  estudantes  elogios  quanto  às  
informações que a pagina oficial da  PROCOM www.Drocom.ufc.br e chat do 
Facebook https://www.facebook.com/procomufg já oferecem. Está havendo maior 
interação entre a PROCOM e a Assessoria de Comunicação - ASCOM, que é 
responsável por toda a visibilidade da UFG, no sentido de que haja uma linguagem 
homogênea e que a página da PROCOM interaja com a da UFG e de outras unidades. 
Dessa forma, ficará mais fácil para o usuário acessar diversas informações, como 
editais, programas desenvolvidos, prestação de contas e tudo que é necessário para 
mostrar a transparência que da instituição na execução do PNAES e de toda aplicação 
na assistência estudantil.”. 
 
II – Manifestação após o Relatório Preliminar 
A Unidade manifestou-se por meio do Ofício n.º 0214/GAB/UFG, de 16/3/2016, em 
referência ao Ofício n.º 07385/DIAC3/CGU-Regional/GO/CGU-PR, de 29 de fevereiro 
de 2016, conforme descrito a seguir: 
Anexo ao Ofício n.º 0214/GAB/UFG, de 16/3/2016: 
“1.1.1.11 
Acatamos a recomendação para este item e reafirmamos que estão sendo tomadas um 
conjunto de medidas visando a melhorar a divulgação da política de assistência 
estudantil, especialmente os programas desenvolvidos no âmbito do PNAES, tanto no 
portal da UFG quanto na página da PROCOM. Neste sentido, encaminhamos em anexo 
um Print Screen da homepage da UFG e da PROCOM, nos quais pode-se constatar a 
divulgação com destaque dos Editais de Bolsas de Assistência Estudantil para 2016”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
I – Análise contida no Relatório Preliminar encaminhado à UFG 
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Após questionamentos da equipe de auditoria, a UFG começou a agir para modificar o 
fato, trazendo “para o quadro da PROCOM um profissional da área que está com a 
missão de reformular a página e também conectar a Pró-Reitoria com as redes 
sociais”. Resta esperar a efetivação das mudanças na divulgação do programa de 
assistência estudantil para 2016. 
 
II – Análise após conhecimento do Relatório Preliminar pela UFG 
Espera-se, com efetivação das mudanças na divulgação do programa de assistência 
estudantil para 2016, maior facilidade de acesso às informações pelo público alvo do 
PNAES na UFG. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Promover mudanças visando melhorar a eficiência da divulgação do 
Programa PNAES, de tal forma que possa atingir o público alvo da política. 
 
 
1.1.1.12 CONSTATAÇÃO 

 
Deficiências no espaço de atendimento, de arquivamento e de organização do 
trabalho da CSS/PROCOM/UFG. 
 
Fato 

 
As atividades finalísticas de assistência social estão sendo desempenhadas por 
profissionais habilitados atuando na Coordenação de Assistência Social da PROCOM – 
CSS/PROCOM/UFG.  
A equipe é qualificada: quatro servidores possuem especialização (uma em residência 
multiprofissional/saúde materno infantil; uma em gestão de políticas públicas, uma em 
políticas públicas e outra em serviço social), três concluíram mestrado em serviço social 
e três possuem doutorado, sendo duas em serviço social e uma em política social. Vale 
dizer, houve um acréscimo de profissionais no ano de 2015, quando entraram duas 
novas assistentes sociais. 
O local de atendimento destinado ao assistente social deve ser dotado de espaço 
suficiente, para abordagens individuais ou coletivas, conforme as características dos 
serviços prestados, e deve possuir e garantir as seguintes características físicas:  
- iluminação adequada ao trabalho diurno e noturno, conforme a organização 
institucional;  
- recursos que garantam a privacidade do usuário naquilo que for revelado durante o 
processo de intervenção profissional;  
- ventilação adequada a atendimentos breves ou demorados e com portas fechadas;  
- espaço adequado para colocação de arquivos para a adequada guarda de material 
técnico de caráter reservado.  
O atendimento efetuado pelo assistente social deve ser feito com portas fechadas, de 
forma a garantir o sigilo. 
Foram constatadas deficiências no espaço de atendimento, de arquivamento e de 
organização do trabalho da CSS/PROCOM/UFG, haja vista: 
- as salas precisarem de melhor ventilação, pois existem salas sem janela na 
CSS/PROCOM/UFG. 
- a existência de salas sem equipamentos voltados para a natureza do trabalho social, o 
qual exige atendimentos individuais e coletivos. A natureza do trabalho também requer 
resguardar o sigilo do atendimento, bem como o seu registro, dentro dos parâmetros 
éticos e técnicos do serviço social; 
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- a falta de pessoal para atuar na recepção da CSS/PROCOM/UFG, dando atendimento 
à demanda com informações e encaminhamento ao setor competente; 
- os processos físicos dos estudantes não estarem bem organizados em armários e 
estantes próprias para facilitar o manuseio e resguardar o sigilo das informações. Há 
falta de armários e mesmo espaço, deixando os processos vulneráveis em caixas sobre 
mesas e banco. 

  
##/Fato## 

Causa 

 
O Pró-Reitor de Assuntos da Comunidade Universitária/UFG, a quem compete formular 
diagnósticos dos problemas da instituição, nos termos do inciso II, do art. 60 do 
Regimento Geral da UFG, não tomou medidas para resolver as deficiências específicas 
encontradas no espaço físico da CSS/PROCOM/UFG. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
I – Manifestação antes do Relatório Preliminar 
A Unidade manifestou-se por meio do Ofício nº 1323/GAB/UFG, de 21 de dezembro de 
2015, em referência à Solicitação de Auditoria n° 201505033/10, de 08 de dezembro de 
2015, conforme descrito a seguir:           
 
“O espaço físico onde funciona atualmente a Coordenação de Serviço Social da 
PROCOM/UFG é muito melhor que o anterior. Existe hoje uma sala equipada com 
computadores para cada um dos projetos desenvolvidos, além de móveis novos. A 
equipe foi reforçada com mais profissionais e segue se estruturando para melhor 
atender aos usuários. Os arquivos estão mais bem organizados e novas melhorias estão 
sendo feitas para   aprimorar  ainda mais o sistema  de  manejo e arquivamento dos 
processos. Entretanto, ainda se faz necessário resolver o problema da recepção do 
setor, pois a universidade não dispõe, no momento, de profissionais para assumir essa 
função.  
A Pró-Reitoria de Assuntos da Comunidade Universitária está se esforçando para 
recompor seu quadro de pessoal, muito já se fez nesse sentido, mas ainda não foi 
possível o atendimento de uma grande demanda de pessoal, em várias áreas. A 
PROCOM/UFG juntamente com o CEGEF/UFG, realizará estudos no sentido de 
otimizar os espaços existentes.” 
 
II – Manifestação após o Relatório Preliminar 
A Unidade manifestou-se por meio do Ofício n.º 0214/GAB/UFG, de 16/3/2016, em 
referência ao Ofício n.º 07385/DIAC3/CGU-Regional/GO/CGU-PR, de 29 de fevereiro 
de 2016, conforme descrito a seguir: 
Anexo ao Ofício n.º 0214/GAB/UFG, de 16/3/2016: 
“1.1.1.12 
Em relação a este item, informamos que em 2016 foram realizadas algumas mudanças 
no espaço físico onde funciona a Coordenação de Serviço Social da PROCOM, visando 
melhorar as condições de trabalho do local. No entanto, reconhecemos que com o 
aumento do volume de trabalho precisamos melhorar ainda mais as instalações e 
equipamentos deste e de outros espaços físicos da PROCOM destinados 
especificamente ao atendimento ao estudante. Neste sentido, o Centro de Gestão do 
Espaço Físico - CEGEF/UFG realizará, juntamente com a PROCOM, estudos visando 
estabelecer um conjunto de ações melhorar as condições dos espaços físicos desta Pró-
Reitoria. 



 

 
    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 

63 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
I – Análise contida no Relatório Preliminar encaminhado à UFG 
A equipe de auditoria esteve na Coordenação de Assistência Social da PROCOM – 
CSS/PROCOM/UFG e as deficiências no espaço de atendimento, de arquivamento e de 
organização do trabalho da CSS/PROCOM/UFG destoam dos demais ambientes 
existentes na PROCOM/UFG, conforme já descrito no campo “Fato”. 
 
II – Análise após conhecimento do Relatório Preliminar pela UFG 
Resta esperar a efetivação das mudanças na estrutura da Coordenação de Assistência 
Social da PROCOM – CSS/PROCOM/UFG para 2016. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Promover as devidas mudanças visando resolver os problemas 
estruturais da CSS/PROCOM/UFG para adequação de suas instalações.  
 
 
1.1.1.13 CONSTATAÇÃO 

 
Falhas na divulgação/publicidade de resultados decorrentes de Edital de Bolsa 
Permanência após apreciação dos recursos. 
 
Fato 

 
O Decreto n° 7.234/2010 define 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”. Além destes requisitos, as 
instituições federais de ensino superior deverão fixar requisitos para a percepção de 
assistência estudantil. 
A Coordenação de Assistência Social da PROCOM/UFG faz o estudo e a análise da 
realidade social dos estudantes para checar se podem ser enquadrados para atendimento 
no âmbito do PNAES.  
Assim, em tese, após o deferimento da Coordenação de Assistência Social da 
PROCOM/UFG, são concedidos aos estudantes selecionados benefícios nas áreas de 
abrangência do PNAES. 
Constatou-se a existência de estudantes recebendo Bolsa Permanência mesmo estando 
listados como INDEFERIDOS no Edital de Resultado Final das Solicitações de Bolsa 
Permanência, conforme se vê a seguir: 
 

Quadro: Estudantes Indeferidos no processo de seleção e que recebem Bolsa Permanência. 
 

MATRÍCULA 
CURSO BOLSA SITUAÇÃO 

201004755 Dança 
Permanência (R$ 400,00); 

Alimentação Integral. 
INDEFERIDO no 

Edital 

201307974 
Ciências 

Contábeis 
Permanência (R$ 400,00). 

INDEFERIDO no 
Edital 

 Fonte: Planilha “Rel CGU - Pagamentos de bolsistas PNAES de jan a nov 2015 - PROCOM 

UFG”, encaminhada em anexo ao e-mail “Relatórios para a CGU - PNAES 2015”, do dia 22.10.2015. 

  
##/Fato## 
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Causa 

 
O Pró-Reitor de Assuntos da Comunidade Universitária/UFG, a quem compete formular 
diagnósticos dos problemas da instituição, nos termos do inciso II, do art. 60 do 
Regimento Geral da UFG, não manteve atualizado o resultado do Edital relativo à 
assistência estudantil. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
I – Manifestação antes do Relatório Preliminar 
A Unidade manifestou-se por meio do Ofício nº 1323/GAB/UFG, de 21 de dezembro de 
2015, em referência à Solicitação de Auditoria n° 201505033/10, de 08 de dezembro de 
2015, conforme descrito a seguir:  
“Os estudantes que não apresentam todas as documentações listadas em edital, no   
tempo estipulado, mesmo que tenha preenchido a ficha de inscrição, têm a sua 
solicitação indeferida.  
Todavia, o próprio edital estabelece, no item 13.4 (Das disposições Gerais), que 
durante todo o ano poderão ser feitas inclusões, desde que dentro dos critérios e com 
base na avaliação da realidade social pela equipe do serviço social da PROCOM/UFG. 
Assim, esclarecemos que o resultado final, após a apresentação de recursos, é 
publicado em PDF e não é modificado, fica público, mas pode sofrer alterações ao 
longo do ano, pois é permitido aos estudantes apresentar documentação e solicitar 
nova análise, assim como agregar informações novas relativas à precarização das suas 
condições de vida.  O que define a entrada ou a exclusão de estudantes é a sua 
necessidade social comprovada. Isso foi o que ocorreu com os dois casos identificados 
pela CGU. Os estudantes tiveram as suas solicitações indeferidas por falta de 
documentos suficientes para a análise (regra clara do edital). Depois, recorreram e 
apresentaram novos elementos e comprovaram sua necessidade. Com base na nova 
documentação e entrevista, o profissional deferiu e incluiu as solicitações, porém não 
pode mudar o resultado já publicado. A mudança é interna e constam o estudo e o 
parecer nos arquivos da CSS.”. 
 
II – Manifestação após o Relatório Preliminar 
A Unidade manifestou-se por meio do Ofício n.º 0214/GAB/UFG, de 16/3/2016, em 
referência ao Ofício n.º 07385/DIAC3/CGU-Regional/GO/CGU-PR, de 29 de fevereiro 
de 2016, conforme descrito a seguir: 
 
Anexo ao Ofício n.º 0214/GAB/UFG, de 16/3/2016: 
“1.1.1.13 
Acatamos as recomendações de efetuar as atualizações dos resultados dos editais 
sempre que forem alteradas as informações inicialmente divulgadas”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
I – Análise contida no Relatório Preliminar encaminhado à UFG 
A situação demonstra que faltam ajustes na rotina adotada pela Universidade 
objetivando deixar essas situações mais transparentes para estudantes e o público 
externo à PROCOM/UFG. 

II – Análise após conhecimento do Relatório Preliminar pela UFG 
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Resta esperar a efetivação das mudanças nas atualizações dos resultados dos editais 
sempre que forem alteradas as informações inicialmente divulgadas. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Estabelecer procedimentos internos para a atualização tempestiva do 
resultado do Edital relativo à assistência estudantil sempre que for alterada a listagem 
inicialmente divulgada, objetivando manter transparente todo o procedimento para 
estudantes e público externo à PROCOM/UFG. 
 
 
1.1.1.14 CONSTATAÇÃO 

 
Estudante recebendo Bolsa Permanência mesmo tendo Parecer emitido pela 
Coordenação de Assistência Social da PROCOM/UFG de que não se enquadra no 
critério de renda mínima para atendimento com recursos do PNAES. 
 
Fato 

 
O Decreto n° 7.234/2010 define 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”. Além destes requisitos, as 
instituições federais de ensino superior deverão fixar requisitos para a percepção de 
assistência estudantil. 
A Coordenação de Assistência Social da PROCOM/UFG faz o estudo e a análise da 
realidade social dos estudantes para checar se podem ser enquadrados para atendimento 
no âmbito do PNAES.  
Assim, em tese, após o deferimento da Coordenação de Assistência Social da 
PROCOM/UFG são concedidas aos estudantes selecionados benefícios nas áreas de 
abrangência do PNAES. 
Constatou-se existência de estudante recebendo Bolsa Permanência mesmo tendo 
Parecer emitido pela Coordenação de Assistência Social da PROCOM/UFG de que não 
se enquadra na renda mínima para atendimento com recursos do PNAES, conforme 
quadro a seguir: 
 

Quadro: Estudante que não atende ao critério renda, mas que recebe Bolsa Permanência. 

MATRÍCULA CURSO BOLSA SITUAÇÃO 

128277 Matemática Permanência (R$ 400,00) 
Não se enquadra na renda 

mínima (Parecer CSS) 
Fonte: 1) Planilha “Rel CGU - Pagamentos de bolsistas PNAES de jan a nov 2015 - PROCOM 
UFG”, encaminhada em anexo ao e-mail “Relatórios para a CGU - PNAES 2015”, do dia 
22.10.2015. 2) Processo de Estudante que não se enquadra na renda mínima disponibilizado dia 
26.10.2015. 

  
##/Fato## 

Causa 

 
O Pró-Reitor de Assuntos da Comunidade Universitária/UFG, a quem compete formular 
diagnósticos dos problemas da instituição, nos termos do inciso II, do art. 60 do 
Regimento Geral da UFG, não acatou o Parecer contrário da CSS/PROCOM/UFG e 
autorizou a concessão de Bolsa. 
  
##/Causa## 
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Manifestação da Unidade Examinada 

 
I – Manifestação antes do Relatório Preliminar 
A Unidade manifestou-se por meio do Ofício nº 1323/GAB/UFG, de 21 de dezembro de 
2015, em referência à Solicitação de Auditoria n° 201505033/10, de 08 de dezembro de 
2015, conforme descrito a seguir:  
 
“As instituições de ensino superior mudaram sua concepção de ingresso dos 
estudantes, com a Lei de cotas e SISU. A UFG no ano de 2015 aprovou a adesão de 
100 % SISU e em 2016 50% de cotas. Neste contexto de inúmeras mudanças, temos 
cada vez mais estudantes oriundos da rede pública e estudantes cotistas. Neste último 
ano, recebemos     mais alunos, negros, indígenas, quilombolas, com deficiências etc. 
No caso em questão, trata-se de um estudante de matemática, portador de Síndrome de 
Down. O que nos motivou a PROCOM/UFG a inserir o estudante no programa foram 
os relatos dos professores do curso ao qual o estudante pertence. Alunos como este, 
normalmente não têm inserção na sociedade, por serem equivocadamente qualificados 
como uma pessoa incapaz de desempenhar a contento suas atividades, comparados às 
chamadas              "pessoas normais".  O estudante, pelo relato da coordenação de seu 
curso, é um aluno dedicado e inteligente, apesar das suas dificuldades. É possível que a 
renda per capita da família não esteja dentro do critério de um salário mínimo e meio, 
mas há outros atenuantes que justificam o entendimento da  PROCOM/UFG  de  
atendê-lo  dentro  do  programa de  assistência estudantil. É usual que as famílias às 
vezes deixem pessoas com Síndrome de Down ficarem em casa, por não acreditarem na 
sua capacidade e também pelas dificuldades no seu acompanhamento. A mãe deste 
estudante optou por insistir nos estudos do filho. Ela o leva todos os dias para as aulas 
e fica no campus aguardando o término das mesmas para levá-lo de volta para casa. 
Estudantes do curso  de  matemática geralmente dão aulas particulares para ajudar a 
continuarem nos  estudos, enquanto que este estudante precisa pagar aulas particulares 
para conseguir acompanhar a turma.  
O ex-diretor do curso relatou à PROCOM que normalmente os professores faziam 
cotização para pagar as aulas extras. O Decreto PNAES, n° 7.234, de 19 de julho de 
2010, prevê no seu Art.3º- Inciso X - acesso, participação e aprendizagem de 
estudantes     com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades e superdotação. E ainda no     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. Por tudo 
isto, temos a convicção de não estar ferindo o princípio do PNAES. Não temos certeza 
que ao concluir o curso este estudante entrará com facilidade no mercado de trabalho 
na  sua formação, mas temos a convicção de que, dentro da política de inclusão e 
permanência do Governo Federal e da UFG, estamos contribuindo para a realização 
do papel  social de fundamental importância.”. 
 
II – Manifestação após o Relatório Preliminar 
A Unidade manifestou-se por meio do Ofício n.º 0214/GAB/UFG, de 16/3/2016, em 
referência ao Ofício n.º 07385/DIAC3/CGU-Regional/GO/CGU-PR, de 29 de fevereiro 
de 2016, conforme descrito a seguir: 
 
Anexo ao Ofício n.º 0214/GAB/UFG, de 16/3/2016: 
“1.1.1.14 
Em relação a este item, informamos que enviamos consulta ao MEC, por meio do 
Ofício n° 0216/GAB/UFG, sobre a concessão de uma Bolsa com recursos do PNAES 
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para estudante com deficiência, que não se enquadra nos critérios de renda 
estabelecido no Decreto. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
I – Análise contida no Relatório Preliminar encaminhado à UFG 
A concessão indevida, com recursos do PNAES, da Bolsa Permanência, sem a chancela 
técnica da área de Coordenação de Assistência Social da PROCOM/UFG, põe em xeque 
todo o procedimento de assistência social adotado na Universidade. Essa situação deve 
ser avaliada levando em consideração todos os pagamentos indevidos relatados no 
decorrer do presente Relatório. 
 
II – Análise após conhecimento do Relatório Preliminar pela UFG 
Existe previsão no Decreto 7.234/2010 de pagamentos para alunos com transtorno 
global do desenvolvimento (art. 3º, §1º, X). O critério de renda é prioritário e não 
excludente, isto é, uma vez comprovada a necessidade do aluno, há viabilidade de 
justificativa. 
Isso, no entanto, não desobriga que o aluno seja qualificado como apto a recebimento 
dos recursos do PNAES no processo seletivo conduzido pela PROCOM. 
A UFG não adotou o mesmo procedimento de fazer previamente consulta ao MEC para 
a concessão da bolsa no caso em questão. A concessão indevida, com recursos do 
PNAES, da Bolsa Permanência, sem a chancela técnica da área de Coordenação de 
Assistência Social da PROCOM/UFG, põe em xeque todo o procedimento de 
assistência social adotado na Universidade. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Submeter o caso em questão à Procuradoria Jurídica da UFG e, caso 
não haja respaldo legal, suspender os valores pagos indevidamente. 
 
 
1.1.1.15 CONSTATAÇÃO 

 
Servidores da UFG recebendo diárias indevidas com recursos do PNAES. 
 
Fato 

 
Constatou-se a utilização de recursos do PNAES, por meio da Nota de Empenho 
2015NE00525, para pagamento vinculado (a título de diárias) aos servidores da UFG, 
em vez de estudantes da UFG abrangidos pelo Decreto n° 7.234/2010, conforme 
evidenciado na tabela a seguir: 
 

 Diárias pagas a servidores com recursos do PNAES (2015NE00525). 

OB 
CPF do servidor 

UFG 
Valor (R$) OBS 

802997 

005.***.***-83 

71,55 
 

805325 71,55 
 

805328 71,55 
 

806209 71,55 
 

809838 
011.***.***-85 

1.707,10 
 810698 385,48 
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805327 027.***.***-33 71,55 
 

807236 149.***.***-49 514,05 
 

812275 210.***.***-04 105,75 *5 – OB cancelada 

810605 247.***.***-68 746,25 
 

800809 

263.***.***-53 

283,35 
 

805326 88,80 
 

806206 964,85 
*1 – Valor recebido por cada Diária 

(R$ 275,67) supera o valor da 
legislação (Decreto n°5.992/2006) 

810689 730,85 
 

812272 88,80 
 

801001 476.***.***-72 231,60 
 

806207 

941.***.***-53 

806,75 *2 – OB cancelada 

806208 806,75 *3 – OB cancelada 

806913 806,75 
*4 – OB de cancelamento da OB 

806207 

806849 71,55 
 

807265 71,55 
 

807374 71,55 
 

807375 806,75 
 

  Total 9.646,28 
 

  
Total, excluindo-se as 

OB canceladas 
6.962,18 

 

Fonte: Resposta à Solicitação de Auditoria n° 201505033/01. 

  
##/Fato## 

Causa 

 
Tanto o Reitor a quem compete administrar e representar a Universidade bem como, 
escolher e nomear os Pró-Reitores nos termos do inciso do art. 56 do Regimento Geral 
da UFG, quanto o Pró-Reitor de Assuntos da Comunidade Universitária/UFG, a quem 
compete formular diagnósticos dos problemas da instituição, nos termos do inciso II, do 
art. 60 do Regimento Geral da UFG, autorizaram pagamentos de diárias indevidas com 
recursos do PNAES aos servidores da UFG. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
A Unidade manifestou-se por meio do Ofício n.º 0221/GAB/UFG, de 18/3/2016, em 
complementação ao Ofício n.º 0214/GAB/UFG, de 16/3/2016, em referência ao Ofício 
n.º 07385/DIAC3/CGU-Regional/GO/CGU-PR, relativo ao Relatório Preliminar de 
Acompanhamento de Gestão, conforme descrito a seguir: 
“As diárias pagas com recursos do PNAES, conforme mencionado na Planilha 1, foram 
autorizadas para servidores que desenvolveram suas atividades na PROCOM e se 
deslocaram exclusivamente para atendimento de demandas exigidas pelo 
desenvolvimento do Programa. Vale ressaltar que a UFG possui quatro Regionais e 
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nove Câmpus. O acompanhamento da implantação do Programa exige deslocamentos 
frequentes de servidores para o interior do estado, nos municípios sedes das Regionais. 

Portanto, os recursos destinados para essas diárias não caracterizam desvio de sua 
finalidade, pois foram aplicados no desenvolvimento de atividades previstas no 
Programa PNAES”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
O Decreto n° 7.234/2010 define 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”. Além destes requisitos, as 
Instituições Federais de Ensino Superior deverão fixar outros para a percepção de 
assistência estudantil. Ou seja, falta previsão na norma que rege o programa para 
utilização de recursos do PNAES para pagamentos direcionados aos servidores da 
Universidade. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Custear as diárias para servidores da UFG com recursos do 
orçamento da Universidade e não com aqueles destinados ao PNAES. 
 
Recomendação 2: Providenciar a reposição dos recursos apontados para o orçamento do 
PNAES, retirando-os do orçamento da Universidade. 
 
 
 




