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I – APRESENTAÇÃO 
 

O presente documento corresponde à Ação n° 05 do Plano Anual de Atividades de 

Auditoria Interna (PAINT - 2019) e ao processo eletrônico 23270.001320/2019-11. Esta ação teve 

como objetivo geral analisar à confiabilidade e a confidencialidade quanto aos controles utilizados 

para a concessão do auxílio moradia aos estudantes do sexo masculino do campus.  

 Além disso a ação objetivou detectar pontos fortes e fracos do controle interno, 

sugerindo, quando necessário, medidas que venham a fortalecê-lo. 

No decorrer da auditagem algumas questões-chave foram analisadas com a finalidade de:  

1. Verificar se a elaboração e execução dos editais estão conforme     normativos; 

2. Apurar se a seleção dos alunos é realizada com o rigor suficiente aos critérios estabelecidos em 

edital; 

3. Verificar se existe o efetivo acompanhamento das condições de manutenção dos benefícios do 

discente contemplado; 

4. Apurar se é realizada a avaliação do resultado do Programa da Assistência Estudantil no item 

moradia - adaptação ao alojamento – evasão; e  

5. Constatar se o setor responsável realiza a publicidade de todos os atos sobre o edital. 

 

 

II – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

III -  METODOLOGIA APLICADA AOS TRABALHOS 
 

Foram utilizadas as seguintes técnicas de auditoria: 
 

1)Indagação escrita ou oral: Solicitações de Auditoria requerendo informações sobre os controles 

internos adotados. 

2)Análise documental: Exame da documentação apresentada a fim de verificar os controles 

internos existentes, e apurar o cumprimento dos critérios previstos nos editais. 

 

IV – ESCOPO DO TRABALHO 
 

Cabe registrar que na realização dos exames, foram respeitadas as normas de auditoria 

aplicáveis à administração pública, não havendo, por parte do setor avaliado, qualquer restrição 

aos trabalhos da Auditoria Interna (AUDIN). 
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Os trabalhos de auditoria foram realizados no período de 06/05/2019 a 18/07/2019, em 

estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal, com o intuito de 

aferir a conformidade dos procedimentos adotados para a seleção dos alunos contemplados ao 

auxílio moradia alojamento masculino.    

 

 

V – HISTÓRICO E INFORMAÇÕES 

 

HISTÓRICO   

   

 A assistência estudantil teve sua origem na década de 1930 com os programas de 

alimentação e moradia universitária. Nos anos de 1970 foi criado o Departamento de Assistência 

Estudantil tendo assim seu desenvolvimento e ampliação como uma política necessária de ser 

realizada no Brasil.    

 A educação como direito de todos apareceu pela primeira vez na Constituição de 1934 em 

seu artigo 149:  

A educação é direito de todos e deve ser ministrada pela família e 

pelos poderes públicos, cumprindo a estes proporcioná-la a 

brasileiros e a estrangeiros domiciliados no País, de modo que 

possibilite eficientes fatores da vida moral e econômica da Nação, e 

desenvolver num espírito brasileiro a consciência da solidariedade 

humana. 

 

A Constituição de 1946 também esclareceu em sua época que a educação é 

direito de todos e será dada no lar e na escola. Neste contexto a Constituição de 1969 

em seu artigo 176 assim se pronunciou que a educação, inspirada no princípio da 

unidade nacional e nos ideais de liberdade e solidariedade humana, é direito de todos e 

dever do Estado, e será dada no lar e na escola.  

A Constituição Federal do Brasil de 1988 consagrou a educação como direito de todos e 

dever do Estado e da família, assim menciona o artigo 205 da Constituição Federal: 

 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando 

ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 

da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
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 Assim a Constituição atual trouxe a colaboração da família, através da promoção e do 

incentivo partes integrantes do processo educativo, sendo que esta colaboração poderá advir da 

sociedade civil organizada, representada por associações comunitárias, entidades religiosas e 

organizações não-governamentais em conjunto com o Estado para realizar o trabalho em comum 

de educar pessoas. Neste sentido, como direito de todos, a educação é o consentimento que todas 

as pessoas possuem de exigir do Estado sua prática. 

   Assim, de acordo com a Constituição, a finalidade da educação é o pleno desenvolvimento 

da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a consequente qualificação para o mercado 

de trabalho. 

 

INFORMAÇÕES 
 

O Decreto nº 7.234/2010 assim menciona:   

 
 Art. 1o  

 O Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES, executado no 

âmbito do Ministério da Educação, tem como finalidade ampliar as condições de 

permanência dos jovens na educação superior pública federal. 

Art. 2o São objetivos do PNAES: 

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

pública federal; 

II - minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na permanência e 

conclusão da educação superior; 

III - reduzir as taxas de retenção e evasão; e 

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

Assim, as ações de assistência estudantil serão executadas por instituições federais de ensino 

superior, abrangendo os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, considerando suas 

especificidades, as áreas estratégicas de ensino, pesquisa e extensão e aquelas que atendam às 

necessidades identificadas por seu corpo discente, sempre devendo considerar a necessidade de 

viabilizar a igualdade de oportunidades, contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico e 

agir, preventivamente, nas situações de retenção e evasão decorrentes da insuficiência de 

condições financeiras, conforme menciona art. 4º do mencionado Decreto sobre o tema. 
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Neste sentido possuem prioridade para atendimento no âmbito do Programa Nacional de 

Assistência Estudantil estudantes provindos da rede pública da educação básica ou com renda 

familiar per capita de até um salário mínimo e meio não deixando de observar os demais requisitos 

fixados pela própria instituição de ensino.  

  Da análise dos editais de Assistência Estudantil nº 07/2018 e nº 01/2019 do campus 

Pinheiral verificou-se que ambos estão em conformidade com o Decreto nº 7.234/2010.  

  O campus respeita o art. 3º, §2º do Decreto aqui mencionado, o qual menciona que é 

atribuição da instituição definir os critérios e método de seleção dos alunos de graduação a serem 

favorecidos pelo Programa de Assistência Estudantil.  

  Ambos os editais analisados mencionam que o Programa é destinado aos estudantes 

regularmente matriculados no campus, com renda familiar per capita de até um salário mínimo e 

meio nacional vigente em cumprimento ao disposto no art. 5º do Decreto nº 7.234/2010.    

  Por fim, em resposta a Solicitação de Auditoria nº 05/2019-001 fomos informados que o 

campus não elabora a análise dos resultados alcançados pelos alunos atendidos com a oferta do 

programa, neste sentido aconselhamos que o campus realize o acompanhamento sobre a 

manutenção do aluno na escola em virtude do fornecimento do alojamento, e também 

aconselhamos realizar estudos sobre, caso exista, a taxa de evasão em virtude de não adaptação a 

nova proposta de moradia oferecida ao aluno em virtude de suas necessidades. 

 

 

VI – CONCLUSÃO 

 

Esta auditoria avaliou de forma objetiva os controles adotados para a seleção dos alunos 

contemplados ao auxílio moradia/ alojamento masculino no campus.  

Foram analisadas as informações e documentações apresentadas conforme os editais 

nº 07/2018 e nº 01/2019, com o intuito de verificar a legalidade dos procedimentos adotados. 

No decorrer desta auditoria foram observadas práticas positivas no que se refere a elaboração 

dos editais e a seleção dos alunos contemplados o que se insere a análise de toda a documentação 

apresentada pelos candidatos conforme cláusulas estabelecidas nos editais. Neste sentido, o 

programa aqui auditado é de grande importância tendo em vista que seu objetivo principal é 

permitir que o aluno contemplado tenha condições de obter um bom desempenho acadêmico.  

Concluídos os exames e recebidas as respostas das solicitações de auditoria sobre os 
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questionamentos apontados observou-se que o campus no intuito de democratizar a educação 

oferece condições, por meio de edital, aos que se encontram em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica a possibilidade de moradia dentro do campus proporcionando desta forma 

condições mínimas para o apropriado desempenho do estudante na instituição.   

Neste sentido, esta auditoria após realizado os trabalhos verificou que os procedimentos de 

concessões de bolsas estão conforme a base da legislação vigente. 

Assim, ao finalizar este relatório mencionamos que este não tem a intenção de findar as 

possibilidades de inconsistências, mas sim de orientar o gestor. 

 

Rio de Janeiro, 19 de agosto de 2019. 

 

_______________________________________ 

SOLANGE PEREIRA DUQUE COSTA 

Auditora Interna 

SIAPE: 1788824/IFRJ 

 

______________________________________ 

DANIELLE SILVA DE ARAUJO 

Chefe de Auditoria 

SIAPE: 1691832/IFRJ 
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