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I – Introdução
Os trabalhos de fiscalização foram realizados no exercício do dever desta IFES,
representada pela Coordenadoria de Convênios e Contratos Acadêmicos, visando acompanhar,
orientar e supervisionar a execução do projeto acadêmico, vinculado ao instrumento jurídico
pactuado, sobretudo, para atestar a regular execução do objeto contratado por meio do
cumprimento das metas e resultados acadêmicos previstos, primando pela eficiência, eficácia e
efetividade do projeto.
Dando cumprimento ao art. 67 da Lei nº 8.666/93, ao art. 6º do Decreto 2.271/97, aos
arts. 13, 14 e 50, § 3º da Resolução nº 061/2016-CONSAD/UFRN e conforme modelo
aprovado pela Portaria nº 02/2017-PROPLAN, este Relatório foi preenchido mediante a análise
de documentos disponíveis e com o auxílio das seguintes pessoas:
Nome
DANILO ALVES PINTO
NAGEM

Instituição
UFRN

Função
Coordenador

Telefone/E-mail
danilo.nagem@gmail.com

II – Considerações Iniciais
A UFRN e a FUNPEC celebraram o contrato nº 5562/2016, cujo objeto está
devidamente descrito na folha 1 (um) desse documento, assinado em 04/11/2016, e publicado
em 10/11/2016 no Diário Oficial da União nº 216, pág.75, Seção 3. O valor do projeto importa
em R$ 450.000,00. As cláusulas 13ª e 14ª versam, respectivamente, sobre as condições de
repasse e pagamento, e prestação de contas.
Ademais, esta fiscalização foi deflagrada por motivação do próprio fiscal da
PROPLAN após perceber, em controle próprio, o término da vigência do contrato supracitado
(UFRN-FUNPEC) pelo qual respalda a execução do projeto em tela. Outras fontes de
informação documental desse Relatório de Fiscalização foram: o Portal da Transparência da
FUNPEC, os Sistemas SIG-UFRN, o processo nº 23077.063626/2016-12, de submissão e
acompanhamento do projeto, autuado em pasta própria na PROPLAN nº 5562.21.1416,
sobretudo o contrato, o plano de trabalho, e os documentos e respostas enviados pela
Coordenação.
Os detalhes orçamentários, financeiros e contábeis da execução dos recursos são
apreciados pela Diretoria de Contabilidade e Finanças da Pró-Reitoria de Administração (DCFPROAD); e o monitoramento da DIMENSÃO FÍSICO-ACADÊMICA do projeto é atribuição da
PROPLAN, que observando o art. 13 da Resolução nº 061/2016 – CONSAD/UFRN, delimita o
escopo deste relatório ao confronto das comprovações enviadas pela coordenação com as
METAS, presente no plano de trabalho, e os RESULTADOS ACADÊMICOS dispostos na
cláusula 8º do mencionado contrato.
Destaque-se que estão observados o princípio da segregação de funções e o respeito
aos encargos e limites de competência, estando identificados os agentes que atuam em todo o
ciclo de gestão do projeto, incluído nesse ciclo a proposição, coordenação e homologação do
projeto, a assinatura do instrumento jurídico, a execução e a prestação de contas.

III – Roteiro de Acompanhamento – ASPECTO FINANCEIRO
3.1 – O projeto já foi objeto de processo de prestação de contas (DCF);
( x ) Sim
( ) Não
NOTA DA FISCALIZAÇÃO: parcial relativa ao período de 04/11/2016 – 31/12/2017. À parcela
final ainda não foi concluída ação da DCF.
3.2 – Consta entre os documentos recebidos pela fiscalização o Parecer Financeiro da DCF;
(
(

) Sim
) Não
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( x ) Não se aplica
NOTA DA FISCALIZAÇÃO: O de número 025/2018, relativo ao período indicado no item
anterior, encontra-se autuado nas folhas 153-157 do processo de prestação de contas.
Para esta ação, que abarcará tão somente a parcela restante de prestação de contas,
o fiscal não se valeu de observação de tal documento financeiro dado que ainda não foi
concluída, no âmbito da DCF/PROAD, a análise financeira da parcela final de prestação de
contas (ano de 2018). Reitera-se, em complemento, que esta fiscalização foi deflagrada por
deliberação do próprio fiscal motivado após perceber, em controle próprio, o término da
vigência do contrato.
3.3 – O parecer financeiro emitido pela DCF quanto à aprovação;
( x ) É favorável
( ) É desfavorável
( ) Não se aplica
NOTA DA FISCALIZAÇÃO: segundo o parecer citado no item 3.2.
IV – Roteiro de Acompanhamento – OBRAS LABORATORIAIS
4.1 – O projeto possui obras laboratoriais;
( ) Sim
( x ) Não
4.2 – Consta entre os documentos recebidos pela fiscalização o Parecer Técnico emitido pela
Superintendência de Infraestrutura quanto ao andamento da obra;
( ) Sim
( ) Não
( x ) Não se aplica
V – Roteiro de Acompanhamento – MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS
5.1 – O projeto possui aquisição de materiais permanentes;
( x ) Sim
( ) Não
5.2 – Os materiais permanentes adquiridos foram incorporados ao patrimônio da UFRN;
( X ) Sim
( ) Não
( ) Não se aplica
NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Reitera-se, de antemão, o esclarecimento de que o atesto do
tombamento dos equipamentos que são adquiridos durante a execução do projeto é feita pela
DCF/PROAD no momento das prestações de contas, e tendo em vista a não observação, pelo
fiscal da PROPLAN, do processo de prestação de contas que estava em posse da
DCF/PROAD ao tempo desta ação, impende anotar que o mesmo apenas se valeu de consulta
das informações constantes no portal da transparência da FUNPEC, em 16/01/2019, para
inferir que os materiais permanentes adquiridos incorporados à UFRN corresponderam ao valor
de R$ 383.218,79. Para informações precisas e definitivas desses equipamentos, faz-se
necessário remeter atenção ao processo de prestação de contas, mais especificamente aos
seus documentos financeiros analisados pela DCF. Por fim, salienta-se ainda que no relatório
de fiscalização nº 305, para a única prestação parcial feita, foi anotado a informação de que
mobiliários e impressora 3D haviam sido incorporados à UFRN.
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VI – Roteiro de Acompanhamento – RECURSOS MATERIAIS DA UFRN
6.1 – Utilização de laboratórios da UFRN;
( x ) Sim
( ) Não
Horas/semana de utilização:
NOTA DA COORDENAÇÃO: Foram utilizadas as salas do LAIS como Laboratório de pesquisa
aplicada e as salas 306B e 305 do CTEC como laboratório de desenvolvimento.
6.2 – Utilização de salas de aula da UFRN;
( x ) Sim
( ) Não
Horas/semana de utilização: 5h - estimativa
NOTA DA COORDENAÇÃO: A sala 306B do CTEC é um laboratório e uma sala de aula,
sendo também utilizada para trabalhos e pesquisa junto aos alunos
6.3 – Utilização de materiais de consumo adquiridos pela UFRN;
( ) Sim
( x ) Não
NOTA DA FISCALIZAÇÃO: O projeto em tela contemplou no seu plano de aplicação rubrica
própria para aquisição dos materiais de consumo.
6.4 – Utilização da rede de TI da UFRN;
( x ) Sim
( ) Não
Horas/semana de utilização:
NOTA DA COORDENAÇÃO: Durante a realização do evento Workshop Tecnologia 3D na
Saúde foi utilizada a estrutura de internet da UFRN para transmitir o evento via WEB. Mais o
uso da rede pelos alunos.
6.5 – Utilização do nome da UFRN;
( x ) Sim
( ) Não
NOTA DA COORDENAÇÃO: Durante todos os eventos realizados com o apoio do projeto o
nome da UFRN foi citado e apareceu no material desenvolvido. Além disso um livro foi
produzido pela editora da UFRN – SEDIS. Nos modelos de prótese e órtese novos, o nome da
UFRN/HUOL/LAIS é impresso em relevo.
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VIII – Roteiro de Acompanhamento – EVENTOS
7.1 – Eventos realizados
SOLICITAÇÃO DO FISCAL: Se for o caso, informar neste relatório de fiscalização apenas os eventos realizados após aqueles que foram demonstrados na
fiscalização anterior (vide relatório nº 305). Mencione: data, local e participantes e forneça registro fotográfico, lista de presença ou qualquer outro documento
que comprove a realização do evento e a participação das pessoas.
A título de informação, os EVENTOS podem ser caracterizados como: campanhas em geral, campeonatos, ciclo de estudos, circuitos, colóquios, concertos,
conclaves, conferências, congressos, debates, encontros, oficinas, espetáculos, exposições, feiras, festivais, fóruns, jornadas, lançamento de publicações e
produtos, mesas redondas, mostras, olimpíadas, palestras, recitais, semanas de estudos, seminários, simpósios e torneios, entre outras manifestações
similares que congreguem pessoas em torno de objetivos específicos. (Art. 16 da Resolução 077/2017 – CONSEPE)
Evento

Data/Período

Local

Nº de participantes

Observações

Treinamento e instalação da
impressora 3D ProJet MJP
2500

23/10/2018 à
25/10/2018

Complexo Tecnológico
de Engenharia da UFRN

13

As fotos estão no anexo.
(Imagem04.jpeg a
Imagem09.jpeg)

Nota da Coordenação: O evento foi realizado no Complexo Tecnológico de Engenharia da UFRN e contou com a presença do professor Danilo e demais
alunos da UFRN e do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (Lais). (Imagem04 a e Imagem09). Foi o treinamento sobre a impressora ProJetMJP
2500.Devido a parcerias motivadas pelo projeto ocorreu após o término do projeto um curso sobre impressão 3D ministrado por alunos curso de Engenharia
Biomédica e do LAIS, que hoje trabalham com as impressoras 3D. O curso ocorreu dia 06/02/2019 com os alunos do Grupo ELITS / UFPB e é decorrência
direta do projeto.

PROPLAN/UFRN – Fiscalização de Convênios e Contratos Acadêmicos

Página 5

IX – Roteiro de Acompanhamento – METAS DO PROJETO
8.1 – Quadro de metas (acompanhamento do cronograma de execução)
ORIENTAÇÕES INICIAIS DO FISCAL À COORDENAÇÃO:
 De antemão é importante esclarecer que o valor apresentado na coluna da quantidade executada denominada “(a) NOS PERÍODOS ANTERIORES”,
da tabela abaixo, é reflexo da primeira e única fiscalização feita na qual ficou demonstrada a quantidade até então executada pelo projeto até julho
de 2017 (com base no REFF disponível à época), com exceção da meta 01 cuja comprovação demonstrou o seu executado até março de 2018
(apresentado no item 7.1 do relatório de fiscalização nº 305). Dessa forma, e considerando que agora esta ação refere-se à prestação de contas final
do projeto, pede-se à coordenação que primeiramente, pela circunstância exposta, INFORME a quantidade na coluna “(b) NO PERÍODO” relativa ao
número de entregas executadas a partir dessa fiscalização feita até 03/11/2018;


Depois, atender, por favor, de forma ORGANIZADA, às solicitações de comprovações para cada meta, e registrar na coluna “ACUMULADA (a+b)” o
somatório das quantidades demonstradas nas duas colunas anteriores, de modo que perfaçam, no mínimo, a quantidade programada em cada
meta/etapa. Em caso de não alcance da quantidade programada, é imprescindível o registro de justificativa para tal fato.

UFRN

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA
FUNDAÇÃO NORTE RIOGRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA

SIGAP Nº 782016

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS Nº

UFRN/FUNPEC/TITULO DO
PROJETO
CONTRATO 5562/2016

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
( ) Parcial –

( x ) Final – Período de Execução do Convênio: ano 2018

EXECUÇÃO FÍSICA
QUANTIDADE EXECUTADA

META

ETA
PA/F
ASE

DESCRIÇÃO

UNID. DE
MEDIDA
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(b) NO
PERÍODO
(04/2018

a
03/11/2018)

ACUMULADA
(a+b)

abarcou até
março de
2018)

Meta 1: REVISÃO
BIBLIOGRÁFICA EM
BIOENGENHARIA E
PROCESSOS DE ENSINO E
CAPACITAÇÃO EM
TECNOLOGIA ASSISTIVA



4

Curso de
capacitação

Execução de curso de capacitação

01

02

00

02

REFERENTE À META 01
A. SOLICITAÇÃO DO FISCAL: Fornecer comprovações do curso de capacitação decorrente dessa META 01. Podem ser fornecidas, por
exemplo, registro fotográfico, lista de presença ou qualquer outro documento que comprove a realização do curso e a participação das
pessoas;
PS.: Em caso da não realização da quantidade programada, é imprescindível o registro de justificativa para tal fato. Na fiscalização anterior
foram apresentados dois minicursos de capacitação nos itens 7.1 e 9. 2 do relatório: Minicurso In Vesalius e Minicurso Modelagem e
Prototipagem, caso algum deles se refira à meta 01 peço que indique.
NOTA DA COORDENAÇÃO: 01 do Huol/UFRN com 40 alunos cada. Atividades cadastradas no Sistema da UFRN - Código EV025-2018. A
lista de participantes se encontra no SIGAA. Lista dos minicursos está em anexo. (lista01.pdf e lista02.pdf)
A execução do Minicurso sobre impressão 3D realizados a posteriori no dia 06/02/2019 na sala 306-B do CTEC/UFRN com 07 alunos do
curso de Fonoaudiologia da Universidade Federal da Paraíba, que compõe o laboratório ELITS. As fotos do evento estão no anexo
(Imagem01.jpeg e Imagem02.jpeg).
NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Com base nas comprovações fornecidas, foi confirmado que os dois cursos de capacitação executados dentro
da vigência do projeto referem-se aqueles descritos na solicitação do fiscal e que já haviam sido demonstrados na fiscalização anterior. Não
obstante mantenha relação com o projeto o minicurso realizado em 06/02/2019, embora não entre no cômputo da execução, o mesmo serve
para demonstrar o quão positivo é a repercussão e reflexo do projeto ainda que após o término da sua vigência.

Meta 2: ESTRUTURAÇÃO
E MONTAGEM DOS
LABORATÓRIOS

1

Projeto da nova estrutura dos
departamento de Eng. biomédica

laboratórios

4

Montagem da estrutura física dos laboratórios.

do

Projeto
elaborado

01

02

00

02

01

02

00

02

Laboratórios
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estruturados



REFERENTE À META 02
B. SOLICITAÇÃO DO FISCAL: Em face do não atendimento à minha solicitação complementar feita na ação anterior e, por isso, do
compromisso da coordenação em atendê-la por ocasião da prestação de contas final, cabe agora reiterar: A fim de obter maior clareza, e por
aquilo que entendi até então do que seriam os laboratórios (307 e 306B) e sala (306) beneficiados pelo projeto, peço ao senhor que indique
de forma mais precisa nas plantas fornecidas onde se encontra o 2º laboratório. Tanto na planta baixa (Projeto 01A) como na planta dos
mobiliários (Projeto 01B) só é possível ver a indicação de apenas um local para tal fim.
Ps.: Caso a comprovação documental, por mim solicitada, esteja difícil de ser fornecida podemos marcar um encontro no local para sanar
quaisquer dúvidas acerca dos 02 LABORATÓRIOS beneficiados por este projeto.
NOTA DA COORDENAÇÃO - PLANEJAMENTO: Os projetos dos laboratórios 307 e 306B do CTEC se encontram no ANEXO – Projeto
01A.pdf, Projeto 01B.pdf e Projeto 02.pdf.
NOTA DA COORDENAÇÃO - EXECUÇÃO: As salas e Laboratório do Departamento de Eng. Biomédica envolvidos no projeto estão sendo
utilizadas por alunos e professores do curso, conforme metas dos projetos. O incremento é a participação ativa dos alunos do curso de Eng.
Biomédica nos ambientes desenvolvidos. Atividades nas salas 306 e 307. As salas têm sido amplamente usadas por alunos de graduação em
pesquisas e em atividades didáticas. Figura 01 – Alunos nas salas 306 e 307.

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Tendo em vista que as comprovações acima apresentadas foram as mesmas fornecidas da fiscalização anterior e,
por isso, insuficientes para sanar a dúvida que pairava quanto ao segundo laboratório estruturado pelo projeto, informa-se que o fiscal realizou
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visita in loco para conferir esses ambientes. Nesse sentido, cabe registrar que o segundo laboratório não consta nos projetos arquitetônicos
disponibilizados como comprovação. Esses documentos apenas contemplaram a estruturação de um laboratório, conforme originalmente
previsto na meta 02. O segundo laboratório atribuído como executado na meta refere-se ao espaço de número 306 do CETEC no qual acabou
sendo também contemplado com equipamentos para fins de experimentos e com os mobiliários antigos do espaço nº 307, onde este sim foi
inicialmente planejamento até então como o único laboratório previsto no projeto. Abaixo seguem imagens feitas pelo próprio fiscal durante sua
visita em 25/02/2019 aos dois laboratórios:

Laboratório 01 (sala 307)
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Laboratório 01 (sala 307)
Meta 4: CAPACITAÇÃO DE
PESQUISADORES E
ALUNOS



Curso de aprimoramento
professores e alunos.

4

e

capacitação

para

Curso
realizado

00

01

01

01

REFERENTE À META 04
C. SOLICITAÇÃO DO FISCAL: Fornecer comprovações do curso decorrente exclusivamente dessa META 04. Podem ser fornecidas, por
exemplo, registro fotográfico, lista de presença ou qualquer outro documento que comprove a realização do curso e a participação das
pessoas;
PS.: Em caso da não realização da quantidade programada, é imprescindível o registro de justificativa para tal fato. Na fiscalização anterior
foram apresentados dois minicursos de capacitação nos itens 7.1 e 9. 2 do relatório: Minicurso In Vesalius e Minicurso Modelagem e
Prototipagem, caso algum deles se refira à meta 04 peço que indique.
NOTA DA COORDENAÇÃO: Treinamento e instalação da impressora 3D ProJet MJP 2500 realizados nos dias 23,24 e 25/10/2018 na sala
307 do CTEC/UFRN com 13 alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte dos cursos de Engenharia que compõe o Laboratório
de Inovação Tecnológica em Saúde (Lais). As fotos do evento estão no anexo. (arquivos Imagem04.jpg à Imagem09.jpg)
NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Refere-se ao evento demonstrado no item 7.1
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Meta 5:
DESENVOLVIMENTO DE
TECNOLOGIAS PARA
SAÚDE



4

Construção de modelo de prótese de membro superior

4

Construção de modelos de próteses mandibular como
base cirúrgica

Modelo
prótese

de

Modelo
prótese

de

02

04

02

0

02

04

03

07

REFERENTE À META 05
D. SOLICITAÇÃO DO FISCAL ETAPA/FASE 01 - Em face do não atendimento à minha solicitação complementar feita na ação anterior e, por
isso, do compromisso da coordenação em antedê-la por ocasião da prestação de contas final, cabe agora reiterar: A fim de ficar mais
evidente a comprovação quanto à materialização do segundo modelo de prótese apresentado por meio da figura 3, pergunto se o senhor
poderia fazer fotos e ou vídeo dela. Posso estar enganado, mas a figura fornecida me parece um desenho 3D de computador.
PS.: Caso o projeto tenha produzido outras próteses, além das duas já indicadas na ação anterior, não esquecer de fazer o cômputo no
quadrículo da coluna B.
“NOTA DA COORDENAÇÃO DA AÇÃO ANTERIOR NA QUAL APONTAVA A SEGUNDA PRÓTESE DE MEMBRO SUPERIOR
DESENVOLVIDA: Figura 03 – Modelo de prótese desenvolvida com sistema inovador de ativação e que também é utilizado em órteses.”

NOTA DA COORDENAÇÃO: Foram desenvolvidos projetos mecânicos de próteses em conjunto com outros projetos do professor
responsável. Foram desenvolvidas próteses como a mostrada a seguir e órteses, que não precisam ser apresentadas no relatório. Há vídeos
das peças e das movimentações dos mecanismos, caso seja necessário.
Figura 03 – Modelo da segunda prótese desenvolvida pelo projeto.
PROPLAN/UFRN – Fiscalização de Convênios e Contratos Acadêmicos
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E. SOLICITAÇÃO DO FISCAL ETAPA/FASE 02 - Em face do não atendimento à minha solicitação complementar feita na ação anterior e, por
isso, do compromisso da coordenação em antedê-la por ocasião da prestação de contas final, cabe agora reiterar: Antes da solicitação eu
evoco minha condição de não expert em anatomia. Sendo assim e respaldado no que está descrito e quantificado nesta etapa 02 da meta 05
e considerando a nota e as comprovações então fornecidas, peço que o senhor reforce esclarecimento e me confirme se novos modelos de
próteses, apenas da região da mandíbula, serão ainda manufaturadas pelo projeto. Percebi que para a comprovação da quantidade
executada de 04, conforme assim programada, apenas duas próteses parecem se referir a tal região conforme prevista na etapa. As outras,
salvo engano, estão mais relacionadas à região maxilar.
NOTA DA COORDENAÇÃO: Foram produzidos alguns modelos de próteses mandibulares, para reconstrução maxilo facial. Esses modelos
foram produzidos em material ABS, para estruturação e planejamento cirúrgico. Os modelos levaram em conta a tomografia do Paciente e por
meio dela foram realizados ajustes para que o modelo fosse simétrico. O que não ocorria nas imagens antes da preparação cirúrgica.
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(Prótese2b)

(Prótese5a)

(Prótese2a)

(Prótese1b)

(Prótese1a)

(Prótese5b)

PROPLAN/UFRN – Fiscalização de Convênios e Contratos Acadêmicos

(Prótese8a)

Página 13

(Prótese8b)

Meta 6: PUBLICAÇÃO DOS
RESULTADOS



4

Publicação de artigos científico

Artigos
publicados

02

02

02

04

REFERENTE À META 06
F. SOLICITAÇÃO DO FISCAL - Fornecer comprovações dos possíveis artigos científicos produzidos além daqueles dois apresentados na
fiscalização anterior. Lembrando, se for o caso, de fazer o cômputo na coluna B e depois o registro do total na coluna (a+b);
NOTA DA COORDENAÇÃO: Dois artigos publicados na 1ª Conferência Internacional de Inovação Tecnológica na Saúde. Os artigos estão no
anexo Anais_Conferencia.pdf, páginas 307 e 315. Dois artigos publicados no II Simpósio de Inovação em Engenharia Biomédica 2018. Os
artigos estão no anexo Anais_SABIO_2018.pdf, páginas 43 e 46.
NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Os dois artigos da 1ª Conferência Internacional já haviam sido demonstrados na ação anterior.

Legenda: etapas/fases: 1-planejamento; 2-Estudo; 3- avaliação; 4 – execução; 5 – Controle de Qualidade.

NOTA DA FICALIZAÇÃO: Informa-se que desde a origem do projeto, é percebido um erro formal de numeração das metas: da meta 02 segue pra meta 04,
omitindo o que seria de fato a meta 03. Todavia, tal fato não causou prejuízo quanto à consecução dos objetivos do projeto e nem da análise da fiscalização
da PROPLAN.
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X – Roteiro de Acompanhamento – RESULTADOS ACADÊMICOS
9.1 – Resultados Alcançados (apresentar comprovações)
SOLICITAÇÃO DO FISCAL - Preencha o quantitativo, no quadro exposto na página a seguir,
dos indicadores de resultados acadêmicos que o projeto em questão auferiu a partir da última
fiscalização (vide relatório nº 305). Caso as opções do quadro não tenham correspondência ao
contrato 5562/2016, descreva no item 37(outros) quais e quantos foram os indicadores
acadêmicos que o contrato atingiu além daqueles que foram informados no relatório de
fiscalização nº 305.
Mais adiante consta também a relação dos resultados acadêmicos pactuados na cláusula
oitava do contrato supracitado. DESTAQUE PARA AS CLÁUSULAS 8.4 e 8.5 EM QUE HÁ
PREVISÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS COMO: 02 DISSERTAÇÕES e 04
MONOGRAFIAS. Nas demais claúsulas há também a previsão de produção artigos a serem
submetidos ou publicados em diversos tipos de periódicos de modo que a comprovação deles
exige a indicação clara para qual cláusula cada artigo a ser demonstrado corresponde.
Acerca das produções acadêmicas acima citadas, É IMPRESCINDÍVEL QUE A
COORDENAÇÃO, PARA O CASO DE ALGUMAS DELAS NÃO TEREM SIDO ALCANÇADAS
AO FINAL DO PROJETO, REGISTRE AS RESPECITVAS JUSTIFICATIVAS.

Indicadores de Resultado Acadêmico do Projeto
1.

Quant.

Ações de Extensão;
OBS. do Fiscal: Percebe-se pela informação e comprovação da coordenação
que a ação foi decorrente e reflexo do projeto, mas extemporânea a ele (vide
nota da coordenação abaixo deste quadro resultados).

01

2. Número de participantes que promoveram ou foram beneficiados pelas as
ações de extensão e que POSSUEM vínculo com a UFRN; (Público Interno)

04

3. Número de participantes que promoveram ou foram beneficiados pelas ações
de extensão e que NÃO POSSUEM vínculo com a UFRN; (Público Externo)

07

4. Municípios do RN contemplados por ações de extensão;

--

5. Número de estudantes em residência médica, multiprofissional ou na área de

--

PROPLAN/UFRN – Fiscalização de Convênios e Contratos Acadêmicos

Página 15

tecnologia da informação relacionada com o objeto do projeto;
6. Atividade de atendimento a pacientes em hospitais ou ambulatórios
universitários aprovada em instâncias competentes na UFRN;

--

7. Capacitação relacionada com o projeto;
OBS. do Fiscal: Referem-se aos eventos demonstrados no item 7.1 dos dois
relatórios de fiscalização (este e anterior) que foram feitos para este projeto.

03

8. Parcerias firmadas com outras instituições (públicas, privadas, movimentos
sociais, etc);

--

9. Artigo científico produzido (não publicado);

--

10. Artigo completo submetido ou publicado em periódico de circulação nacional
e/ou local;

--

11. Artigo completo submetido ou publicado em periódico nacional e/ou
internacional indexado;

--

12. Artigo completo submetido ou publicado em anais de eventos;
OBS. do Fiscal: Referem-se aos artigos citados na meta 05 que foram
publicados no II Simpósio de Inovação em Engenharia Biomédica 2018. A
quantidade agora anotada vem complementar aquela de 03 registrada no
relatório de fiscalização nº 305 relativa a outros artigos.

02

13. Resumo publicado em anais de eventos;

--

14. Artigo de divulgação publicado em revistas ou jornais, impressos ou digitais;

--

15. Capítulo de livro publicado ou a ser publicado com ISBN;

--

16. Livro didático, técnico ou cultural publicado ou a ser publicado com ISBN;

--

17. Projetos de iniciação científica, realizados em função do projeto;

--

18. Monografias realizadas em função do projeto;

--

19. Dissertações de mestrado realizadas em função do projeto;

--

20. Teses de doutorado realizadas em função do projeto;

--

21. Teses de pós-doutorado realizadas em função do projeto;

--

22. Trabalhos de conclusão de curso realizados em função do projeto;

--

23. Estágios de pós-doutorado realizados em função do projeto;

--

24. Produção de obra artística coreográfica;

--

25. Produção de obra artística literária;

--

26. Produção de obra artística musical;

--

27. Produção de obra artística teatral;

--

28. Produção de obra cinematográfica;

--

29. Produção de obra de TV/Vídeo;

--
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30. Produção de mídia: documentários, material didático, programa de televisão,
rádio, vídeo ou vide-conferência, gravação e edição de CD, DVD ou outras
mídias;

--

31. Produção ou atualização didático-pedagógica;

--

32. Produção de cartas geográficas, mapas ou similar, publicadas em livros ou
revistas indexadas;

--

33. Geração de novos produtos ou processos (Inovação);

--

34. Propriedade intelectual ou patente (aparelho, instrumento, equipamento,
fármaco, sistema e outros) registrado ou submetido a registro;

--

35. Registro de software desenvolvido;

--

36. Prêmios;

--

37. Outros

--

NOTA DA COORDENAÇÃO:


Ações de Extensão:
A execução do Minicurso sobre impressão 3D realizados a posteriori no dia 06/02/2019 na
sala 306-B do CTEC/UFRN com 07 alunos do curso de Fonoaudiologia da Universidade
Federal da Paraíba, que compõe o laboratório ELITS. As fotos do evento estão no anexo.
(Imagem01. jpeg e Imagem02.jpeg)



Capacitação relacionada com o projeto:
A execução do Minicurso InVesalius e Modelagem e Prototipagem realizados na data de
02/03/2018 na sala 01 do Huol/UFRN com 40 alunos cada. Atividades cadastradas no
Sistema da UFRN - Código EV025-2018. A lista de participantes se encontra no SIGAA.
Lista dos minicursos está em anexo. (lista01.pdf e lista02.pdf)
Treinamento e instalação da impressora 3D ProJet MJP 2500. O evento foi realizado no
Complexo Tecnológico de Engenharia da UFRN e contou com a presença do professor
Danilo e 13 alunos da UFRN e do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (Lais). No
anexo encontram-se fotos do evento. (Imagem03.jpg, Imagem04.jpg, Imagem05.jpg e
Imagem06.jpg e Imagem07.jpg)



Artigo completo submetido ou publicado em anais de eventos:
Dois artigos publicados no II Simpósio de Inovação em Engenharia Biomédica 2018. Os
artigos estão no anexo Anais_SABIO_2018.pdf, páginas 43 e 46.



SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR DO FISCAL PENDENTE DE RESPOSTA AINDA NA
1ª FISCALIZAÇÃO ACERCA DO INDICADOR 22 (TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE
CURSO REALIZADOS EM FUNÇÃO DO PROJETO) - O TCC do então aluno de
graduação Severino Netto, que foi fornecido visando comprovar uma das quatro
monografias previstas na clausula 8.5 do contrato (5562/2016), indica logo na sua capa
que o trabalho é de 2016. Deste modo e considerando que o contrato citado iniciou sua
vigência em novembro deste mesmo ano, e embora esteja evidente a relação teórica do
TCC com o projeto conexo ao referido instrumento, eu solicito encarecidamente que o
coordenador, primeiramente, informe em que mês este TCC foi defendido, e depois
esclareça, caso sua defesa tenha ocorrido de fato nos primeiros meses de vigência do
contrato, porque ele deve ser considerado como um resultado acadêmico decorrente do
projeto em análise, intitulado “Tecnologia 3D na capacitação de alunos e professores e no
desenvolvimento de próteses e órteses.”
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NOTA DA COORDENAÇÃO À SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR: Realmente o TCC do
aluno Severino não é parte do projeto ele foi um dos motivadores do projeto. Há outro
TCC* que não está diretamente ligado ao projeto, mas que foi consequência dele.
"DESENVOLVIMENTO DE DISPOSITIVO OCULAR PARA AUXÍLIO DO DIAGNÓSTICO
DE DISFUNÇÕES VESTIBULARES" o dispositivo só foi desenvolvido por causa da
aquisição do equipamento. Apesar de não ter sido um RESULTADO do projeto ele só foi
possível por causa que desenvolvemos esse projeto e adquirimos os equipamentos. O
desenvolvimento do dispositivo neste outro TCC só foi realizado devido a expertise do
laboratório em trabalhos com o processo de prototipagem, desenvolvido durante a
execução do projeto. Sendo assim este TCC é mais um dos frutos do projeto de forma
indireta.
* autoria: TIAGO DE OLIVEIRA BARRETO - Defesa 27/11/2018



NOTA FINAL DA FISCALIZAÇÃO: Após esclarecimento da coordenação, que acaba por
afastar a atribuição para este projeto, o TCC demonstrado na fiscalização
consubstanciada no relatório de nº 305, vê-se também que o outro TCC ora apresentado
já é um reflexo do projeto em tela ao fomento de outras pesquisas, graças ao investimento
nele feito direcionado em adquirir equipamento específico que propicia também o apoio de
outros trabalhos acadêmicos. No entanto, e diante da confirmação “atenuada” quanto à
frustração do alcance de trabalhos de conclusão de curso, conforme era esperado dentro
da vigência do projeto, o fiscal registrou recomendação no item 11.1 deste relatório.

XI – Roteiro de Acompanhamento – CONSIDERAÇÕES DO COORDENADOR(A)
10.1 – Considerações finais do coordenador(a) quanto ao cumprimento das metas e dos
resultados acadêmicos esperados (avanços, dificuldades e medidas tomadas)
O projeto foi desenvolvido com ótimos resultados. Foi possível realizar um
treinamento para uso e instalação para o principal equipamento, mesmo que já no final do
projeto. Desenvolvemos também uma ação de extensão com alunos de outra universidade,
mesmo que depois da finalização do projeto, mas como consequência do mesmo. Foram
também realizadas parcerias para o desenvolvimento de novos equipamentos e tecnologias.
Porém outros objetivos propostos estão sendo mais difíceis de serem alcançados. As
dissertações de mestrado com o uso dos equipamentos adquiridos com o projeto somente
começaram a ser executadas agora. Um trabalho de TCC foi desenvolvido utilizando a
Técnica 3D para impressão, o que também foi resultado indireto do projeto.
Um dos maiores resultados alcançados na área educacional é o uso dos laboratórios pelos
alunos e a integração com as tecnologias de impressão 3D. Como foi observado no relatório,
os alunos utilizam as salas que foram desenvolvidas com o projeto e os equipamentos, tanto
para pesquisa como para algumas aulas.
Como pode ser observado no relatório, os objetivos acadêmicos não foram
completados em sua totalidade. Não foi possível desenvolver as publicações de artigos em
revistas internacionais e as dissertações de mestrado. Essa dificuldade é explicada pelo fato
de que uma produção cientifica de qualidade normalmente está relacionada com a pesquisa
de alto padrão realizada por alunos de mestrado e doutorado. Como somente a partir do
meio de 2018 o coordenador conseguiu os alunos de mestrado para o projeto esses
objetivos não foram alcançados. Além disso, o principal equipamento só entrou em total
funcionamento no final do projeto com o curso e treinamento no equipamento.
Sendo assim algumas metas acadêmicas estabelecidas não foram alcançadas,
porém outras foram até mesmo superadas, com a produção de um livro e capacitações dos
alunos.
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XII – Roteiro de Acompanhamento – RECOMENDAÇÕES DO FISCAL
11.1 – Recomendações do fiscal após análises:

Não obstante seja percebido o desenvolvimento pelo projeto de atividades acadêmicas, bem
como o alcance de alguns resultados previstos e de outros não previstos, e diante das lições
agora aprendidas, recomenda-se que a coordenação na oportunidade de submeter outro
projeto atente-se em fixar resultados acadêmicos efetivamente factíveis dentro da sua vigência
e realidade estrutural.
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XIII – Roteiro de Acompanhamento – CONCLUSÃO
12.1 – Parecer técnico:
Período de abrangência: agosto de 2017 a novembro de 2018.
Vistos e analisados principalmente, conforme disposição presente no art. 13 da Resolução nº
061/2016 – CONSAD/UFRN1, os documentos fornecidos pela coordenação, bem como os
documentos instruídos na pasta nº 5562.21.1416 – Contrato 5562/2016 relacionados às metas
e aos resultados acadêmicos, conclui-se que o projeto “Tecnologia 3D na capacitação de
alunos e professores e no desenvolvimento de próteses e órteses” ATINGIU PARCIALMENTE
a dimensão físico-acadêmica pactuada em virtude, sobretudo, do não alcance dos trabalhos de
conclusão de curso, conforme cláusulas de resultado 8.4 e 8.5 (vide p.15). Todavia, a não
obtenção específica desse resultado que foi apontada e justificada pela coordenação, em nada
desabona a efetividade e repercussão acadêmica do projeto à UFRN, razão pela qual SE
OPINA PELA APROVAÇÃO dos resultados acadêmicos apresentados nesta prestação de
contas final.

Natal/RN, 20 de Março de 2019.

Este relatório é assinado eletronicamente pelo fiscal e pelo coordenador da fiscalização.
Ao assinar eletronicamente este documento a coordenação do projeto declara que são
verídicas todas as informações prestadas, assumindo a inteira responsabilidade pelas mesmas.
Ao assinar eletronicamente este documento o Pró-Reitor de Planejamento e Coordenação
Geral ratifica o relatório e o parecer técnico e encaminha o mesmo ao Gabinete da reitoria para
prosseguimento do processo de prestação de contas.
Ciente em ___ / ___ / ____, ao mesmo tempo em que declaramos que são verídicas as
informações por nós prestadas, assumindo a inteira responsabilidade pelas mesmas.

_________________________________________________
Diretor(a) Geral da FUNPEC

1

Art. 13. Para efeito do artigo art. 67 da Lei 8.666/93 c/c o art. 6º do Decreto 2271/97 e de modo a garantir a
segregação de funções, em cada projeto acadêmico do tipo B, deverá existir um fiscal, com as seguintes atribuições:
I - acompanhar o cumprimento das metas acadêmicas;
II - verificar o fiel cumprimento dos resultados previstos nos instrumentos contratuais dos projetos acadêmicos (art. 6º
do Decreto 2271);
III - apresentar relatório de fiscalização das atividades acadêmicas realizadas, atestando a regular execução do objeto
contratual e o cumprimento das metas e resultados acadêmicos do respectivo projeto.
IV - assistir e subsidiar o coordenador do projeto no tocante às falhas relacionadas às ações descritas aos incisos I e II.
Parágrafo único. Para efeito do disposto no §2º, art. 67 da Lei 8.666/93, as decisões e providências que ultrapassarem
a competência do fiscal previstas nos incisos I a IV do caput deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil
para a adoção das medidas convenientes.
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