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Relatório de Fiscalização

Fiscalização nº 356 Período da ação 18/01/2019 - 11/03/2019

IDENTIFICAÇÃO DO FISCAL

Nome Rodrigo Raniere Xavier Cabral

Siape 1967522

Unidade de lotação PROPLAN

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO

Entidade Fundação Norte-Riograndense de Pesquisa e Cultura

CNPJ da entidade 08.469.280/0001-93

Certidões (x) FGTS (x) Trabalhista (x) Certidão Conjunta da Receita Federal (x)
Controladoria do Estado (x) Certidão Conjunta do Estado

Endereço Av. Senador Salgado Filho, S/N | Campus Universitário

Telefone para contato (84) 3092-9200

Município Natal UF RN

Técnico do projeto Karina Dias

Telefone/e-mail (84) 3092-9235 CPF

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto PESQUISA APLICADA A IMPLEMENTAÇÃO DE PROCESSOS EDUCACIONAIS EM
SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM SAÚDE

Número do projeto (SIPAC) 189/2015

Tipo/Natureza do Projeto ASSOCIADOS - PESQUISA E EXTENSÃO S/ INOVAÇÃO

Coordenador RICARDO ALEXSANDRO DE MEDEIROS VALENTIM

Objeto

Pesquisar metodologias, processos e protocolos educacionais com o propósito de
desenvolver e implantar na SGTES/MS uma plataforma composta para gestão
educacional na saúde. Para tanto, tendo como objeto o desenvolvimento tecnologias da
informação e comunicação que irão compor as estratégias educacionais da Politica
Nacional de Educação Permanente em Saúde. Com isso, será possível aprimorar os
processos atuais de gestão no campo da educação no SUS e fortalecer as práticas de
controle, avaliação de impacto no serviço, avaliação de qualidade, monitoramento e
auditoramento.

Número do contrato 4918/2015 Vigência 18/12/2015 a 16/12/2019

Valor (R$) 15.638.990,00
Processo

Nº. 23077.073419/2016-68

( x ) 3ª Prestação de Contas ProplanOrigem do recurso TED-MS nº056/2015

Dados Bancários Banco: BCO BRASIL Ag.: 3795-8 Cc: 11246-1
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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 Instituição Função Telefone/e-mail

Ricardo Valentim UFRN Coordenador ricardo.valentim@ufrnet.br

Milena C. Duarte de Almeida UFRN Pesquisadora
LAIS

milenaduartea@gmail.com

II – Considerações Iniciais

A FUNPEC, em parceria com esta IFES celebraram o contrato nº 4918/2015,
cujo objeto está descrito na folha 1 (um) desse documento assinado em 18/12/2015 e
publicado em 22/12/2015 no Diário Oficial da União nº 244, pág. 113.O valor total do projeto
importa em R$ 15.638.990,00 (quinze milhões, seiscentos e trinta e oito mil, novecentos e
noventa reais) conforme cláusula 12ª do contrato. As cláusulas 13ª e 14ª versam,
respectivamente, sobre as condições de repasse e pagamento, e prestação de contas.

Ademais, esta fiscalização foi acionada pelo trâmite de rotina de controle da PROPLAN,
relativo à sua 3ª parcial. Outras fontes de informação documental desse Relatório de
Fiscalização foram: o portal da Transparência da FUNPEC, os Sistemas SIG-UFRN, o
processo nº 23077.038001/2015-23 de submissão e acompanhamento do projeto, autuado em
pasta própria na PROPLAN nº 4918.21.1415, e, sobretudo, o instrumento contratual, plano de
trabalho e todos os documentos e respostas fornecidos tempestivamente pela coordenação do
projeto.

Os detalhes orçamentários, financeiros e contábeis da execução dos recursos são
apreciados pela Diretoria de Contabilidade e Finanças da Pró-Reitoria de Administração (DCF-
PROAD); 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: para o período compreendido entre 18/12/2015 a 30/06/2016.
Para demais períodos que compreenderam à execução do projeto até o final de 2017, cabe
informar que eles estão ainda em análise no âmbito da DCF.
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3.2 – Consta entre os documentos recebidos pela fiscalização o Parecer Financeiro da DCF;
( ) Sim
( x ) Não
( ) Não se aplica

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Esta fiscalização foi acionada pelo trâmite de rotina de controle da
PROPLAN, relativo à sua 3ª parcial.

3.3 – O parecer financeiro emitido pela DCF quanto à aprovação;
( ) É favorável
( ) É desfavorável
( x ) Não se aplica

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

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: 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 o não acesso pelo fiscal da PROPLAN ao processo de prestação de contas
atinentes aos anos de 2017 e de 2018, 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 18/01/2019, para inferir que os materiais
permanentes adquiridos e incorporados até então na UFRN correspondem ao valor de R$
94.218,04. Para informações precisas quanto a essa questão, faz-se necessário o leitor desse
relatório remeter atenção ao processo de prestação de contas, mais especificamente aos seus
documentos financeiros analisados pela DCF para os anos supracitados.

5.2 – Constam entre os documentos recebidos pela fiscalização os que atestam a incorporação
dos materiais permanentes adquiridos ao patrimônio da UFRN;
( ) Sim
( ) Não
( x ) Não se aplica

VI – Roteiro de Acompanhamento – RECURSOS MATERIAIS DA UFRN

6.1 – Utilização de laboratórios da UFRN;
( x ) Sim
( ) Não
Horas/semana de utilização:
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NOTA DA COORDENAÇÃO: O Projeto está sendo desenvolvido no Laboratório de Inovação
Tecnológica em Saúde – LAIS/HUOL/UFRN e na Secretaria de Educação a Distância da UFRN.

6.2 – Utilização de salas de aula da UFRN;
( ) Sim
( x ) Não
Horas/semana de utilização:

NOTA DA COORDENAÇÃO:

6.3 – Utilização de materiais de consumo adquiridos pela UFRN;
( x ) Sim
( ) Não

NOTA DA COORDENAÇÃO: no andamento do projeto trabalhamos com a utilização dos
seguintes materiais de consumo: resma de papel, cartucho de tinta para impressões, clipes,
grampos, canetas, corretivos, lápis piloto para quadro, cola e marcadores de texto.

6.4 – Utilização da rede de TI da UFRN;
( x ) Sim
( ) Não
Horas/semana de utilização:

NOTA DA COORDENAÇÃO: sim, se faz necessária devido à natureza do projeto que
essencialmente trata do uso das tecnologias de informação e comunicação por meio da
Internet, sendo essa rede de TI uma das ferramentas de trabalho indispensável e essencial
para a construção o objeto de pesquisa do projeto.

6.5 – Utilização do nome da UFRN;
( x ) Sim
( ) Não

NOTA DA COORDENAÇÃO: Tudo que é relacionado ao projeto quando divulgado seja em
redes sociais ou outros meios de comunicação solicitamos que sejam incluídos o nome da
UFRN, uma vez que ela é a instituição autora do projeto.
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VII – Roteiro de Acompanhamento – EVENTOS

7.1 – Eventos realizados

SOLICITAÇÃO DO FISCAL: Informe todos os eventos de Informática em Saúde porventura realizados a partir de junho de 2018, mencionando: data, local e
participantes. Forneça registro fotográfico, lista de presença ou qualquer outro documento que comprove a realização do evento e a participação das
pessoas.

PS.: 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

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

NOTA DA COORDENAÇÃO: Não ocorreram eventos no período.
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VIII – Roteiro de Acompanhamento – METAS DO PROJETO

8.1 – Quadro de metas (acompanhamento do cronograma de execução);

UFRN PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA
ANEXO III

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA

FUNDAÇÃO NORTE RIOGRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS Nº
23077.073419/2016-68

SIGAP Nº 682015

UFRN/FUNPEC/TITULO DO
PROJETO

CONTRATO 4918.21.1415

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

( x) Parcial – período de Execução da Parcela: de junho 2018 até fevereiro
2019

( ) Final – Período de Execução do Convênio:

EXECUÇÃO FÍSICA

META ETAPA/FASE DESCRIÇÃO
UNID. DE
MEDIDA

QUANTIDADE
PROGRAMADA
NO PROJETO

QUANTIDADE EXECUTADA

(a) NOS
PERÍODOS

ANTERIORES
(até maio de

2018)

(b) NO
PERÍODO

(Junho/201
8 a

Fevereiro/
2019)

ACUMULADA
(a+b)
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1 - Meta 1:
Desenvolver
pesquisa de
requisitos,
processos e
protocolos
educacionais
para modelar
sistemas

Estudo
Será produzido um documento de visão do projeto, um documento de
casos de uso e um documento de arquitetura do sistema.

Documento 03 03 03 03*

SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 01 – Conforme convencionado, peço o envio de todos os 03 tipos documentos que foram possivelmente produzidos com
a pesquisa de requisitos a partir de JUNHO 2018 até DEZEMBRO de 2018 para os sistemas em desenvolvimento pelo projeto.

Lembro que na última ação foram fornecidos, como comprovação parcial dessa meta, os documentos: MDS - Documento de Visão de Negócio; MDS -
Documento de Definição Arquitetural; e MDS – Modelos de Caso de Uso até então produzidos para os sistemas AVASUS; PSBE; RETSUS; SABIÁ
(INTEGRADOR); SISMAEIS, e BIG DATA. Desta forma, vê-se então que para esta ação a coordenação precisa enviar esses tipos de documentos que ainda
foram feitos para esses 06 sistemas citados, bem como para os outros 08 (oito) sistemas restantes, para perfazer o total de 14* que está estabelecido na
meta 02.

*Em tempo, tendo em vista que o aditivo ao TED 56/2015 em 2017 não foi concretizado, o que impediu assim a redução formal da quantidade
sistemas abarcados pelo projeto, de 14 para 06; e considerando que somente no final de 2018 de fato foi realizado aditivo (somente de prazo) tanto para o
TED como para o contrato, ou seja, matendo assim as metas e o valor global que originalmente foram programados, solicito que a coordenação do projeto
confirme se até o término da nova vigência com a efetivação do repasse atrasado pelo Ministério da Saúde o projeto contemplará os 14 sistemas
inicialmente previstos.

NOTA DA COORDENAÇÃO: Anexos à Fiscalização, se encontram os documentos de visão do projeto, de casos de uso e de arquitetura dos sistemas
PSBE, RETSUS e seus subsistemas (Gestão de Certificação, Gestão de Cursos e Matrículas, Gestão de Oferta de Cursos, Gestão de Turmas e Gestão
Orçamentária) e o do SABIÁ e do CURRÍCULO NACIONAL. Os dos módulos do AVASUS serão enviados na próxima prestação de contas parcial, tendo em
vista às demandas da Nova Gestão do Ministério da Saúde. Quanto aos demais sistemas, não houve novas atualizações.

SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR DO FISCAL: Faltou esclarecer a situação da quantidade de sistemas. Segue de novo a solicitação: Tendo em
vista que o aditivo ao TED 56/2015 em 2017 não foi concretizado, o que impediu assim a redução formal da quantidade sistemas abarcados pelo projeto, de
14 para 06; e considerando que somente no final de 2018 de fato foi realizado aditivo (somente de prazo) tanto para o TED como para o contrato, ou seja,
matendo assim as metas e o valor global que originalmente foram programados, solicito que a coordenação do projeto confirme se até o término da nova
vigência com a efetivação do repasse atrasado pelo Ministério da Saúde o projeto contemplará os 14 sistemas inicialmente previstos
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NOTA DA COORDENAÇÃO À SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR: Sim, caso seja repassado o montante restante referente ao valor pactuado
inicialmente pelo TED 56/2015, serão entregues 14 códigos versionados atualizados.

*NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Salientando de novo o entendimento acerca da execução dessa meta 01, reitera-se que diante do conhecimento já
obtido pelo fiscal de que os sistemas são desenvolvidos a partir dos três tipos de documentos previstos na meta (MDS - Documento de Visão de Negócio;
MDS - Documento de Definição Arquitetural; e MDS – Modelos de Caso de Uso), é plausível que a quantidade executada acumulada de 03, a qual foi
repetida para esta ação na coluna (a+b), esteja condizente e certa com a realidade atual do projeto. Contudo, ressalta-se que essa indicação visual de
execução plena da meta não significa que ela tenha sido acabada. Sua execução materializada por meio dos 03 documentos citados é constante e se dará
até quando o projeto estiver vigente. Tal fato é corroborado nesta ação mediante o fornecimento pela coordenação dos mesmos tipos de documentos, mas
diferentes ou complementares em conteúdo daqueles apresentados anteriormente.

2 -
Desenvolver
sistemas
previstos nas
atividades de
especificação

Execução

Desenvolver sistemas previstos nas atividades de especificação: Gestão
de cursos; Gestão de turmas Gestão Orçamentária de Cursos; Gestão
de Indicadores; Gestão de Percurso de formação; Gestão de
Certificação; Sistema integrador: AVASUS, Plataforma RH, Telessaúde,
SMART, BVS, e-SUS, Comunidade de Práticas em Saúde, Portal de
Saúde Baseada em Evidências e demais integrações demandados pela
SGTES/MS; Gestão de Sistema Pontos; Gestão de Curriculum Nacional
de Profissionais de Saúde; Gestão das Matrizes de Competências e
Habilidades dos Trabalhadores do SUS Gestão de Avaliação de
Impactos da Formação no Serviço; Gestão de Ofertas de Cursos e
Matriculas; ZapSUS (Moblie); Portal de Conhecimento.

Código
Versionado

14 05 01 06

SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 02 – Conforme já recomendado e acordado no tocante à importância de ter uma capa evidenciando o mês e ano do
versionamento realizado, solicita-se o envio dos códigos fonte, com CAPA , versionados a partir de junho de 2018 para os CINCO - ou quantidade
atualizada - de sistemas.

Ps.: Observando que esta meta está imbricada com a meta 01, é pertinente que sejam também reiterados aqui os esclarecimentos quanto à
quantidade de sistemas de fato abarcados pelo projeto após a efetivação do aditivo que conferiu tão somente maior prazo de sua execução. Ou seja, não
alterou a quantidade programada das metas e nem o valor global do projeto.

NOTA DA COORDENAÇÃO: Foram anexados os códigos fontes atualizados, perfazendo o quantitativo de oito códigos versionados. No que tange
aos códigos dos subsistemas do AVASUS (Gestão de Cursos e Matrículas, Gestão de Turmas, Gestão de Certificação, Gestão de Oferta de Cursos,
Indicadores, Matrizes e Competências, Avaliação de Impactos e Sistema de Pontos) serão enviados na próxima prestação de contas parcial. Não houve
novas atualizações nos demais sistemas.
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SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR DO FISCAL: Peço que esclareça qual a relação entre o Sabiá e o Currículo Nacional, visto que foi fornecido um
código versionado do sistema Sabiá dentro de uma pasta denominada SABIÁ E CURRÍCULO NACIONAL. Nada de código versionado, nesta pasta, de um
sistema denominado Currículo Nacional.

Ps.: Reforço que até a última fiscalização foi comprovado o desenvolvimento de 05 sistemas pelo projeto: AVASUS; PSBE; RETSUS; SABIÁ
(INTEGRADOR) e SISMAEIS

NOTA DA COORDENAÇÃO À SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR: O Currículo Nacional é um sistema complementar ao Sabiá, o qual realiza um
processo de mineração de dados (informações do CNES, Conselhos, Receita Federal, dentre outros) a fim de sugerir e criar um currículo para os
profissionais de saúde vinculados às bases do sistema Sabiá.

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Complementando o entendimento registrado para esta meta, no relatório de fiscalização nº 304, esclarece-se que a

definição de sistema, para o projeto em tela, não implica necessariamente na materialização de códigos fonte específicos e independentes.
Corroborando isso, e conforme esclarecimento da própria coordenação, salienta-se que o sistema Currículo Nacional está codificadamente
entrelaçado com o sistema Sabiá, porém sem prejuízo da sua função que é distinta deste último. Deste modo, faz-se compreensível e plausível a
comprovação daquele sistema vir por meio do fornecimento do código fonte do Sabiá versionado em 10/02/2019: é possível perceber no código,
mesmo sem ter expertise na área, registros versando sobre a função do sistema que é relacionada à gestão de currículo. Com isso, e em relação ao
que foi comprovado na fiscalização anterior, constata-se que a meta 02 computou mais um sistema executado, perfazendo até então o total de 06
sistemas já versionados, são eles: AVASUS; PSBE; RETSUS; SABIÁ (INTEGRADOR), SISMAEIS e CURRÍCULO NACIONAL.

Ps.: A quantidade de 08 códigos versionados citados pela coordenação na sua primeira nota refere-se, além do sistema Currículo Nacional, também
aos sistemas AVASUS, PSBE, e aos 05 subsistemas do RETSUS (Gestão de Certificação, Gestão de Cursos e Matrículas, Gestão de Oferta de
Cursos, Gestão de Turmas e Gestão Orçamentária). Embora pertinente e devido o envio da comprovação desses código versionados, pois demonstra
efetivamente a execução ampla da meta, considerou-se que a meta 02 executou mais unidade programada para o período fiscalizado, haja vista que,
diferente dos 05 sistemas demonstrados na ação, o sistema Currículo Nacional foi apresentado pela primeira vez como tendo seu código sido
versionado pelo projeto. Espera-se, portanto, que até o final da vigência do projeto sejam apresentados, pelo menos, outros 08 “sistemas” cujos
códigos foram versionados para se cumprir o total programado na META 02 de 14 códigos versionados. Lembrando, de novo, e conforme
esclarecimento da coordenação na ação anterior, que a comprovação desta quantidade programada está atrelada ao número de sistemas a serem
desenvolvidos pelo projeto, independentemente da quantidade de vezes que eles tenham seus códigos versionados.
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3 - Realizar
plano de
testes

Controle de
qualidade

Produzir um documento de plano de testes e um relatório técnico
contendo os resultados.

Documento 02 01 00 01

SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 03 – Para o caso de indicação de valor na coluna “(b) NO PERÍODO (junho/2018 a dezembro/2018)”, solicito envio do
documento que comprove esse incremento da meta 03.

Ps.: Na primeira fiscalização foi fornecido, como comprovação de uma quantidade até então anotada, o “template” do DATASUS que estava sendo
utilizando como plano de testes para todos os sistemas, e foi dito pela coordenação que ao final do projeto seria fornecido um relatório no qual serão
discriminados os resultados dos testes feitos decorrentes dos implementos, incrementos ou das alterações de funcionalidades feitos nos sistemas
trabalhos neste projeto. Se houver alguma informação adicional sobre isso, registre na nota abaixo.

NOTA DA COORDENAÇÃO: A meta 03 segue com o mesmo status, como informado anteriormente, os planos de testes contendo os resultados
serão inseridos nos últimos 06 meses de vigência do Projeto.

4-
Desenvolver
produção
científica e
publicar os
resultados do
projeto

Controle de
qualidade

Produzir cinco artigos e publicar em periódicos e um livro do projeto. Publicação 06 03 01 04

SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 04 – Envio das comprovações em formato digital conforme quantidade possivelmente atualizada na coluna “(b) NO
PERÍODO (junho/2018 a dezembro/2018)” relativa às produções científicas descritas nesta meta que já foram publicadas pelo projeto em análise.

NOTA DA COORDENAÇÃO: Durante o período foi produzido um livro do Projeto “O RN à Luz da Inovação para O Mundo” e publicado na II
Conferência Internacional de Inovação em Saúde que ocorreu em outubro de 2018 em Natal/RN. Os demais artigos estão sendo produzidos e serão
publicados até o final do Projeto.

5 - Manter e
evoluir a
Plataforma
AVASUS

Execução
Versionar os códigos em sistema de controle de versões e um
documento de evolução do sistema.

Código
versionado

01 05 01 06
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SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 05 – Fornecer, conforme quantidade executada a ser anotada na coluna “(b)”, os códigos versionados do AVASUS
atualizados depois* de junho de 2018 sejam fornecidos, contendo individualmente capa com destaque temporal do versionamento feito, e que venham
acompanhados, respectivamente, de um resumido relatório com a descrição de todas novas funcionalidades que foram incorporadas ou de correções feitas
nessa plataforma de estudo. Também como recomendado pelo fiscal, seria importante que o relatório específico a ser fornecido viesse com conteúdos
imagéticos como “prints” das telas do sistema pelas quais foram conferidos novos incrementos ou correções.

* Na fiscalização anterior foram fornecidos códigos versionados em 05 JUNHO de 2018.

NOTA DA COORDENAÇÃO: Anexo à Meta 5, o código fonte versionado completo do AVASUS. Em oportuno, anexo à Meta 05, o Manual da
Plataforma e o Relatório Técnico que demonstra a evolução do AVASUS 1.0 para o AVASUS 2.0. O Manual será um resultado do Projeto com ISBN.

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Cabe reforçar à coordenação de que o registro das quantidades executadas nesta meta é diferente do registro às metas
01 e 02. Nestas a quantidade corresponde ao número de sistema que vem ou já foi desenvolvido. Já para esta META 05 que trata do desenvolvimento
específico de um sistema, ficou convencionado que sua quantidade executada acompanharia o número de códigos versionados deste sistema e seus
subsistemas. Como nesta ação foi apresentado código versionado em 20/02/2019 computou-se mais uma unidade na coluna (b) NO PERÍODO que refletiu
no somatório da última coluna (a+b)

6 - Manter e
evoluir a
Comunidade
de Práticas em
Saúde

Execução Manter e evoluir a Comunidade de Práticas em Saúde
Código
Fonte

01 01 00 01

SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 06 – Presumindo a retomada da execução da meta no projeto, em razão da não concretização do aditivo ao TED 56/2015
em 2017, solicita-se o fornecimento dos códigos fontes mais novos (com CAPA indicando data, relatório resumido dos incrementos conferidos e, se possível,
“prints” das telas) referentes à evolução e manutenção do sistema “Comunidade de Práticas em Saúde”. Por fim, e na hipótese da coordenação apontar
quantidade na coluna “(B) NO PERÍODO (junho/2018 a dezembro/2018)” a qual vai acabar por refletir na coluna seguinte “ACUMULADA (A+B)”, faz-se
necessário esclarecimento acerca da superação da quantidade programada.

NOTA DA COORDENAÇÃO: Devido ao atraso dos recursos até a presente data, o sistema se encontra sem versão atualizada.
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IX – Roteiro de Acompanhamento – RESULTADOS ACADÊMICOS

9.1 – Resultados Alcançados;
ORIENTAÇÃO DO FISCAL: Preencha o quantitativo, no quadro abaixo, dos indicadores de
resultados acadêmicos que o projeto em questão já auferiu. Caso as opções do quadro não
tenham correspondência ao contrato 4918/2015, descreva no item 37(outros) quais e quantos
foram os indicadores acadêmicos que o contrato atingiu.

Abaixo segue a relação dos resultados acadêmicos ratificados na cláusula de resultados do
contrato supracitado. COM EXCEÇÃO DAS CLAUSULAS 8.1; 8.2; 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 e 8.10.
OS DEMAIS RESULTADOS ACADÊMICOS ESPERADOS NAS CLAUSULAS 8.4, 8.9 e 8.11
AINDA NÃO FORAM COMPROVADOS.

INDICADORES DE RESULTADO ACADÊMICO DO PROJETO Quant.

1. Ações de Extensão; --

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

--

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

--

4. Municípios do RN contemplados por ações de extensão; --

5. Número de estudantes em residência médica, multiprofissional ou na área de
tecnologia da Informação relacionada com o objeto do projeto;

--
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6. Atividade de atendimento a pacientes em hospitais ou ambulatórios
universitários aprovada em instâncias competentes na UFRN;

--

7. Curso de extensão relacionado com o projeto (iniciação/divulgação, atualização
e capacitação, Art. 12 da Resolução 077/2017-CONSEPE);

--

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; --

13. Resumo publicado em anais de eventos;

Título: CENTRALIZAÇÃO DAS ESCOLAS TÉCNICAS DO SUS ATRAVÉS DA
CONSTRUÇÃO DE SISTEMA ACADÊMICO

Link desse resumo publicado nos anais do 12º Congresso Brasileiro em Saúde
Coletiva: https://proceedings.science/saude-coletiva-2018/papers/centralizacao-
das-escolas-tecnicas-do-sus-atraves-da-construcao-de-sistema-academico

01

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;

Título: O RN À LUX DA INOVAÇÃO PARA O MUNDO - ISBN: 978-85-7064-
042-0

01

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;

SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR DO FISCAL: Por favor, esclarecer porque
TCC, de alunos do IFRN, está sendo apresentado como resultado da UFRN. O
TCC fornecido nesta ação, assim como aquele fornecido na anterior, monstra
claramente que o TCC é um indicador acadêmico do IFRN, e não da UFRN.

Ps.: O item 9.1 do nosso relatório destina-se a quantificar os resultados
acadêmicos, à UFRN, decorrentes do projeto com a FUNPEC.

NOTA DA COORDENAÇÃO À SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR: Os TCCs
dos alunos do IFRN foram incluídos pelo fato deles serem bolsistas do Projeto e

01
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desenvolverem pesquisa de iniciação científica.

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Em razão da condição de bolsista no projeto
(conferida no portal da transparência da FUNPEC pelo fiscal) é plausível a
indicação dos TCCs já apresentados como resultado acadêmico alcançado
pelo projeto, conforme programado na clausula 8.11 do contrato 4918/2015.

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; --

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 similares 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 (detalhar); --

NOTA DA COORDENAÇÃO: Durante o período desta fiscalização, foi produzido como
resultado do Projeto 01 livro, 01 resumo em anais de evento e 01 trabalho de conclusão de
curso acerca do sistema RETSUS.

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Com os resultados acima apresentados constata-se que o projeto
cumpriu até o momento o total de 02 TCCs, dos 05 previstos na clausula 8.11. Além disso,
outros resultados como um resumo (formalmente NÃO previsto) publicado em anais de eventos
e a produção de um livro com ISBN (PREVISTO NA META 04).
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X – Roteiro de Acompanhamento – CONSIDERAÇÕES DO(A) COORDENADOR(A)

10.1 – Considerações finais do(a) coordenador(a) quanto ao cumprimento das metas e
resultados acadêmicos esperados (avanços, dificuldades e medidas tomadas); (Fique à
vontade para discorrer comentários adicionais quanto ao cumprimento das
metas e, sobretudo, dos resultados acadêmicos vinculados ao projeto em

questão.)

Não se manifestou

XI – Roteiro de Acompanhamento – RECOMENDAÇÕES DO FISCAL

11.1 – Recomendações do fiscal após análises;

 Primeiramente, parabenizar a forma organizada e diligente em atender à fiscalização.
Continue com essa boa prática. Outrossim, os parabéns se manifestam em razão da
produtividade acadêmica do projeto já percebida;

 Reiterar recomendação de que se estenda a produção de relatório no qual conste a
descrição de todos os novos incrementos incorporados e também das correções feitas
para todos os sistemas contemplados pelo projeto. Nesse sentido, é de bom alvitre
também, se for possível, a inclusão, no relatório, de conteúdo imagético como “prints” das
telas de cada sistema nas quais foram conferidos esses incrementos ou correções;

 Envidar esforço no cumprimento de todas as metas e resultados acadêmicos conforme
realidade técnica do projeto que foi mantida com a frustração do aditivo pleiteado, em
2017, para o TED 056/2015.
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XII – Roteiro de Acompanhamento – CONCLUSÃO

12.1 – Parecer técnico;

Período de abrangência: Junho de 2018 a Fevereiro de 2019

Vistos e analisados, conforme disposição presente no art. 131 da Resolução nº
061/2016 – CONSAD/UFRN, os documentos fornecidos pela coordenação do contrato UFRN-
FUNPEC 4928/2015), relacionados às metas e aos resultados acadêmicos, conclui-se que o
projeto “PESQUISA APLICADA A IMPLEMENTAÇÃO DE PROCESSOS EDUCACIONAIS EM
SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM SAÚDE” ATINGIU
PARCIALMENTE a dimensão físico/acadêmica pactuada. No entanto, considerando que o
referido contrato encontra-se dentro do prazo de execução, OPINA-SE PELA APROVAÇÃO
dos resultados acadêmicos apresentados nesta 3ª fiscalização da PROPLAN.

Natal/RN, 11 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.

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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