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TREINAMENTO ESPORTJVO DAS SELEÇÔES PERMANENTES DA UFRN

76t2018

EXTENSÃo. EVENTo
JOSE PEREIRA DE MELO

Fomentar e desenvolver a prática esportiva na UFRN, através da formação
e treinamento de equipes esportivas, visando a representar com dignidade
a UFRN em competições locais, regionais e nacionais, por meio de várias
alternativas de práticas esportivas, nas modalidades de voleibol, basquete,
handebol, futsal, nataçâo e judô a estudantes universitários, favorecendo,
assim, um melhor desenvolvimento físico, técnico, psicológico e social dos
nossos estudantes.

Vigência

6489t2018

1 6I

Orçamento próprio da
UFRN
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Banco:

07 I 201

37gS-8

Confatos Acadãr*Ícss

cc:11.739-7

7

4"

I

-

lntroducão

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

execuçáo 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 2.271197, aos
arts. 13,14 e 50, § 3o da Resolução n" 061/2016-CONSAD/UFRN e conÍorme modelo
aprovado pela Portaria no 0212017-PROPLAN, este Relatório foi preenchido mediante a análise
de documentos disponÍveis e com o auxílio das seguintes pessoas:
Nome

JOSE PEREIRA DE

lnstituição

Função

Telefone/e-mail

UFRN

Coordenador(a)

j.pereira@ufrnet.br

MELO

Consideracões lniciais

-

ll

A FUNPEC, em parceria com esta IFES celebraram o contrato no 6489/2018,
cujo objeto está descrito na folha 1 (um) desse documento assinado em 1210712018 e
publicado em 131O712018 no Diário Oficial da União no 134, pá9.70.O valor total do projeto
importa em R$ í76.584,93 conforme cláusula 12.1a do contrato. As cláusulas 13" e 14a
versam, respectivamente, sobre as condiçóes de repasse e pagamento, e prestaçáo de contas.
Ademais, esta fiscalização foi deflagrada por motivaçáo do próprio fiscal da PROPLAN

após perceber, em controle próprio, que o processo de prestação de contas do referido
instrumento, oriundo da DCF, ainda não chegou à PROPLAN, mesmo com o lapso temporal de
mais de 180 dias transcorridos desde o inÍcio da sua execução. Outras fontes de informação
documental desse Relatório de Fiscalizaçáo foram: o portal da Transparência da FUNPEC, os
Sistemas SIG-UFRN, o processo no 23077.03132312018-94 de submissão e acompanhamento
do projeto, autuado em pasta própria na PROPLAN no 6489.21.1418, 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 Administraçáo (DCFPROAD); e o monitoramento da DIMENSÃO fÍS|CO-nCADÊMICA do projeto é atribuiçáo da
PROPLAN, que observando o art. 13 da Resolução no 06112016 - CONSAD/UFRN, delimita o
escopo deste relatório ao confronto das comprovaçóes enviadas pela coordenaçáo com as
METAS ACADÊMICAS presentes no plano de trabalho conexo ao mencionado contrato.
Destaque-se que estáo observados o princípio da segregação de funçôes e o respeito
aos encargos e limites de competência, estando identificados os agentes que atuam em todo o
ciclo de gestáo do projeto, incluído nesse ciclo a proposição, coordenação e homologaçáo do
projeto, a assinatura do instrumento jurídico, a execução e a prestação de contas.
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3.1

(

Roteiro de Acompanhamento

-

-

ASPECTO FINANCEIRO

O projeto já foi objeto de processo de prestaçáo de contas (DCF);

)Sim

(x)Não
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NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Ém razáo dos motivos expostos nas consideraçóes iniciais, sobre

o processo de prestaçáo de contas, considerou-se negativar este item, se bem que não foi
descartada a possibilidade da análise de prestação de contas quanto à dimensáo financeira
estivesse em andamento na DCF/PROAD durante esta açáo da PROPLAN

-

3.2

Consta entre os documentos recebidos pela fiscalização o Parecer Financeiro da DCF;

( )Sim
(x)Náo
( ) Não se aplica

NOTA DA FISCALIZACÃO: Esta ação foi deflagrada por motivação do próprio fiscal da
PROPLAN após perceber o avançado lapso temporal transcorrido da execução do projeto sem
que o mesmo tenha sido fiscalizado sequer uma vez quanto aos seus aspectos técnicos (metas
acadêmicas).

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

(
(

lV

-

-

4.1

(

Roteiro de Acompanhamento

-

OBRAS LABORATORIAIS

O projeto possui obras laboratoriais;

)Sim

(x)Não
4.2 - Consta entre os documentos recebidos pela fiscalização o Parecer Técnico emitido pela
Superintendência de lnfraestrutura quanto ao andamento da obra,

(
(

)Sim
)Não

( x ) Náo se aplica

V
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(

MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS

O projeto possui aquisição de materiais permanentes;

-

5.1

-

)Sim

(x)Não
5.2 - Constam entre os documentos recebidos pela fiscalização os que atestam a incorporaçáo
dos materiais permanentes adquiridos ao patrimônio da UFRN;

(
(

)Sim
)Não

(x

) Náo se aplica

Vl-
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6.í

-

-

RECURSOS MATERIAIS DA UFRN

Utilização de laboratorios da UFRN;

(x )Sim

(

)Náo

Horas/semana de utilização:

NOTA DA COORDENACÃO: Partlmos do princÍpio que laboratório remete para a idéia de
"ambientes e/ou espaços onde se desenvolvem atividades pedagógicas de integraçáo entre
teoria e prática", conforme estabelece o INEP/MEC no formulário de Avaliação de cursos de
,ROPLAIII/UFRN
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Graduaçáo (2017, p. 47), o presente projeto é desenvolvido em vários espaços do Complexo
de Esportes e Eventos da UFRN (COESPE), principalmente as quadras dos seus dois ginásios
poliesportivos.

6.2-Utilização de salas de aula da UFRN;

(x)Sim

(

)Não

NOTA DA COORDENACÃO: Utilizamos sala existente no próprio Complexo de Esportes e
Eventos da UFRN (COESPE), na qual são desenvolvidas as açoes de treinamento do Xadrez e
reuniões com os treinadores, bem como utilizamos salas de aulas existentes no Departamento
de Educaçáo Física, quando necessário reunir maior número de pessoas para reuniôes,
principalmente envolvendo os estudantes.
6.3

-

Utilização de materiais de consumo adquiridos pela UFRN;

(x)Sim

(

)Náo

NOTA DA FISCALIZACÃO: Nao obstante o projeto preveja rubrica que possibilita a compra de
material de consumo pela Funpec, é fato que este o faz em razão dos recursos oriundos da
própria UFRN (contratante). Logo, é razoável que o item seja positivado.
6.4

-

(

)Náo

Utilizaçáo da rede de Tl da UFRN;

(x)Sim

Horas/semana de utilização:
NOTA DA COORDENACÃO: Utilizamos, de forma ostensiva, a rede de Internet da UFRN, pois
precisamos manter contatos com os treinadores e estudantes/atletas, principalmente pelas
redes sociais, para administrarmos as atividades vinculadas ao projeto e mantermos contatos
com outros setores da UFRN, em especial com a Diretoria de Atividades Estudantis da PROAE,
onde são solicitados, via internet, as demandas financeiras que financiam as participaçóes dos
nossos estudantes/atletas nos eventos esportivos universitários, principalmente em outros
estados brasileiros. Ademais, utilizamos o sistema específico da FUNPEC no gerenciamento
das ações vinculadas ao projeto e para realizaçáo dos cadastros de requisições, em especial
de passagens e diárias para participação dos recursos humanos nas competiçóes e eventos
esportivos universitários.
6.5

-

Utilização do nome da UFRN;

(x )Sim

(

)Não
NOTA DA COORDENACÃO: Em todas as competiçôes esportivas universitárias, as quais os
estudantes/atletas da UFRN participam, aparece estampada nos uniformes dos atletas a
logomarca da UFRN, bem como alguns atletas utilizam a bandeira da nossa Universidade na
abertura dos jogos elou a bandeira alusiva aos 60 (sessenta anos) da lnstituição, conforme
fotos em anexo.

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Por meio dos relatorios de modalidades que foram fornecidos é
possível observar os registros fotográficos nos quais atestam a propagaçáo positiva da UFRN.
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- EVENTOS

Eventos realizados

SOLICITAçÀO DO FISCAL: Comprove e dêscrevâ no quadro os êventos realizados ou participâdos no 20 sêm€§trê de 2018, mencionando: data, local, no
de participanles. As comprovâçóês podêm ser: insc çõês dos participantes, registro fotográfico, premiaçáo ou qualquer outro documenlo que assegure a
participaçáo de allota6 e das equipes desporlivas que representaram a IJFRN

PS,: A titulo de informação, os EVENTOS* podem ser câractê zados como: campanhas em geral, campeonâtos, ciclo de estudos, circuitos, colóquios,
publicaçóes

e produtos, mêsâs rêdondas, mostras, olimpíades, pâlestras, recitais, semanas de estudos, seminários, simpósios e torneios, enlre

manifestações similares que congreguem pessoas em torno de objetivos êspecíÍcos. (Art. 16 da Resolução 07712017

-

outrâs

CONSEPE)

PS.: Os eventos desportivos proqramados na META 04 podem também ser anotados neste item.
Evento
1.Copa Jorge Guimaráes (Voleibol feminino e
masculino)
2.Jogos das Universidades Federais (JUFs
Voleibol feminino e masculino)

-

de participantes

Data/Período

Local

3 a 510812018

Currais Novos

26

6 a 9/09/21018

Fortaleza/CE

24

A UFRN foicampeã

Parnamirim/RN

24

A UFRN foicampeã

Natal/RN

28

A UFRN foiVice-Campeá no torneio

Teresina/Pl

12

A UFRN foicampeã (t\íasculino)

Natal/RN

12

A UFRN foicampeá (Masculino)

No

Observações
A UFRN foiVice-Campeá no torneio feminino
e Medalha de bronze no masculino

1a3de
3.Super lnteriorano de Voleibol (feminino)

novembro de

2018
4.Campeonato Estadual de Voleibol no ginásio da 8 de dezembro
de 2018
AABB no dia 8 de dezembro (feminino)
5.Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) - Fase 2aTdejulho
de 2018
Nordeste (Voleibol).

6.Vlll Torneio da Cidade da Esperança (Voleibol)
* T.Seletiva Estadual - JURNs lndividuais:
Acadêmico, atletismo, Futebol FIFA, Judô, LOL,

Nataçáo

14a30de

A UFRN classificou atletas nas modalidades

Natal/RN

setembro de
2018

56

Nataçáo, Acadêmico LOL e Futebol FIFA,
para participação no JUBs - Etapa Final

ê
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* 8.Taça Nova
Cruz de Handebol

1a2de

Nova CruzlRN

setembro
* 9.Seletiva Estadual
JURNS - Jogos de Praia

11a14de

14

A UFRN foicampeã

42

A UFRN classificou atletas nas modalidades
Handebol de praia e voleibolde praia, para

Natal/RN

outubro de

participação no JUBs de Praia Nacional

2018
10.Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) - Fase
Final

04a11 de
novembro de

Maringá/PR

64

Várias medalhas no Atletismo, Voley,
natação, judô e LOL.

Natal/RN

12

A UFRN foi campeã (Masculino)

27 de
novembro a 1
de dezembro
de 2018

Brasília/DF

38

Classificação da UFRN?

agosto

Natal/RN

2018
1

8 de dezembro

l.Campeonato Estadual de Voleibol

de 2018

12.Jogos Universitários Brasileiros de Praia

(JUBs)-

l3.Basquetebol 3x3 - JURNs

. l4.Estadual Sub22 Basquetebol
. l5.Estadual Adulto de Basquetebol
16.Jogos das Universidades Federais

-

JUFs

de

2o lugar

33

2o lugar

Novembro.

30

4o lugar

Outubro

Recife/PE

24

A UFRN foicampeá (Masculino)

lT.Circuito IRT Xadrez Potiguar

20 a22lO7

Natal/RN

20

A UFRN obteve as seguintes colocações: 1o
Vitor Firmo, 2o lsrael Smith, 3o Márcio Jordão
e 3o Thales Rodrigo Ananias;

* íS.Campeonato do Nordeste
de Xadrez

27 a29107

Recife/PE

t00

3 a 5/08

Teresina/Pl

70

4o lugar: Vitor Firmo

60

A UFRN obteve as seguintes colocaçóes:
Masculino - 1o Francisco Allysson Muniz, 2o
José Murilo Gomes, 30 Vitor Firmo, 5o David
Frankental e 6o Caique Borges. Feminino - 1'
Ana Paula Sallaberry, 2'Angela Tavares, 3a

Futsal

l9.Circuito Nacional de Xadrez

20.JURNs de Xadrez

J

4

Novembro.

-

Aberto do Brasil

25 A27t08

Natal/RN

6

lrene Ginani e 4" Bruna Borges
* 21.Zonal
de Xadrez (CBX/RN)

" 22.Campeonato Mundial Universitário

. 23.Circuito Estadual de Xadrez

-

-

4a etapa

7 a 9109

Natal/RN

40

12 a 18109

Aracajú/SE

59

29t09

Nata/RN

-50

A UFRN obteve as seguintes colocações: 1o
lugar - Márcio Jordão; 3o lugar - Vitor Firmo e
1u colocada Ana Paula Sallaberry.
Brasil 3o lugar - integrante da equipe, o atleta
da UFRN Vitor Firmo.
A UFRN obteve as seguintes colocações: 1o
Vitor Firmo, 30 [\íárcio Jordão e 3a Ana Paula
Sallaberry.

24.Semifinal

2 do Campeonato Brasileiro de

Xadrez

25.Festival lnternacional Duchamp

in Rio de

Xadrez

1 a 4111

[\íanaus/AlVl

40

14 a20111

Rio de Janeiro/RJ

100

Participantes Vitor Firmo e David Frankental;
1o

lugar categoria 2200

-

Vitor Firmo

2o geral e 1o universitário

*

26.70 Torneio de Xadrez Reitor Onofre Lopes

2T.Semifinal do Estadual de Xadrez

21t11

Natal/RN

200

30111 a02112

Natal/RN

40

6 a 12112

Natal/RN

t0

14 a 18112

Natal/RN

t0

.

28.Final do Campeonato Estadual Absoluto de
Xadrez -2018
- 29.Final do Campeonato Estadual Feminino de
Xadrez -2018

- Vitor Firmo, 3o
Márcio Jordão; 1' universitária
-Ângela Tavares, 2a Ana Paula Sallaberry e
3o Jadiane Martiliano;
universitário

-

1o

Márcio Jordão, 2o David Frankenatl e 3o
Vitor Firmo; 1u Ana Paula Sallaberry.

2o

Vitor Firmo, 3o Márcio Jordão e 5o David
Frankental;

í u Ana Paula Sallaberry e 3" Ângela Tavares

I'IOTA DA FISCALIZAçÃO: 06 eventos marcados com asterisco foram os que careceram de comprovaçáo, no mínimo, mais evidente. TalÍato motivou o
fiscal a registrar recomendaçáo no item 1'1.í desle relatório com o intuito de enriquecer o invênlário de comprovaÉes.
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Vlll- Roteiro de Acompanhamento - METAS
8.1 - Quadro de metas acom nhamento do

DO PROJETO
de execu

PRESTAçÃO DE CONTAS

UFRN

ANEXO ill

RELATORTO DE EXECUÇÃO FÍStCO-FtNANCEtRA
PROCESSO DE PRESTAÇÃO Or
C ONTAS No 23077.0xxxx120 1x-xx

NOME DO ÓNCÂO OU ENTIDADE CONTRATADA
FUNDAÇÂO NORTE RIOGRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA

§IGAP

No 562018

UFRN/FUNPEC/TITULO DO PROJETO

coNTRATO 6489.21.1418
TIPO DE PRESTAÇAO DE CONTAS
(

x) Parcial

-

período de Execução da Parcela: de julho 2018 alé dezembro 2018

(

) Final

-

Período de Execução do Convênio

EXECUÇÃO FíS!CA

META

Meta 1: Organização
das equipes nas

diferentes modalidades
espoÉivas

A.

ETAPA/FASE

Execução

QUANTIDADE

UNID. DE

DESCRTÇÃO

PROGRAMADA NO

MEDIDA

Divulgação para os estudantes da UFRN sobre as modalidades
esportivas que participarão do calendário esportivo 2018 da
Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) e da
Federação Norte-rio-grandense do Desporto Universitário (FNDU),
para que os mesmos realizem suas inscrições para treinamento.

PROJETO

Estudante

180

OUANTIDADE
EXECUTADA
ACUMULADA

194

SOLICITACAO DO FISCAL META 01:
a

Enviar cópia do anexo

I citado no plano de trabalho apensado no oficio no 01/2019 -

PTESP/UFRN

no qual, segundo afirmado pela

coordenação, consta a comprovação do que já foi executado nesta meta;

NOTA DA GOORDENAÇÃO: A presente meta visa a divulgaçào para os estudantes da UFRN gobre as modalidades esportivas que participam do

PROPLANTUFhN
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câlendário esportivo 2018 de Confederaçáo Brasileira do Desporto Univêrsitário (CBDU) e da FedeÉção Nortê ogÉndênse do DespoÍlo universitário (FNDU),
para que 06 mesmos realizêm suas inscriçôês paÉ trêinamento. Destaca-§ê quê houve divulgação por meio das redes sociais ê pela SecrelaÍia do Complexo de
Esporteô e Eventos da IJFRN (COESPE), sêndo divulgadas as inscrições para ass modalidades de Futsal, Voleibol, Handebol, Xadrez ê Basquetebol, tanto para
o sêxo masculino quanto fêminino. A Secretaria do COESPE recêbêu '194 lnscíçõês (Anexo as Listâs doô inôcítos), assim distribuidas:
Futsal = 29 (Masculino) e 30 (Feminino)= 59 inscriçôes;
Basquetebol = 34 (Masculino) e 16 (Feminino) = 50 inscriçóes;

Handebol= 12 (Masculino) e 13 (Feminino)= 25 inscriçÕes;
Voleibol= 18 (Masculino)e 14 (Feminino)= 32 inscriçoes;
Xadrez = 20 (Masculino) e 8 (Feminino) = 28 inscriçóes;

NOTA DA FISCALIZ'AÇÃO: Salienta-se que a relação masculina de basquete encontra-se no relatório dessa modalidade que foifornecido.
Meta 2: Processo
seletivo para
contratação de 5 (cínco)
treinadores esportivos

Plane.iamento

processo seletivo para contratação de 5 (cinco) treinadores que ministrarão os
treinamentos esportivos das equipes permanenles da UFRN. A seleção será
constituída de publicaçáo de edital, análise de currículo e entrevista.

ProÍissionais

05

nÃ

SOLICITAÇAO DO FISCAL META 02:
a

Enviar cópia dos anexos 02 e 03 citados no plano de trabalho apensado no ofício no 01/2019 - PTESP/UFRN nos quais, segundo afirmado
pela coordenação, constam a comprovação do que já foi executado nesta meta;

NOTA DA COORDENAÇÃO: A metâ do consistiu no processo sêlêtivo parâ contratação de 5 (cinco) treinadorês que minishâÉ os treinamentos esportivos
das equipes permanentes da UFRN. A seleção foi constituída, inicialmente, pela publicação dê êdital por padê da Funpec (Anêxo), o qual envolveu duas fases de
ôeleção, a saber: análise de cuÍículo e ênlrêvista. Para tanto, foi constituida uma Comissáo Seleção, designada por meio da Portaria No 002/2018-COESPE
(Anexo), a qualteve a Ínâlidadê de sêlecionar recur6o6 humânos (Treinadores Esportivos). Convém dêslacar que houve atraso da publicaçáo do Editel devido
necessidades de atendimentos jutídicos e prazos legâi§, os quais atrasâram a conlratação dos treinâdores e, consequentemenle, o periodo dê execução previsto
não Íoi âtendido. As contÍatações ocorreram somente no dia 1 dê outubro de 2018, sendo constatados dois meses de atraso no atendimento da mêta. Assim,
Íoram contratados os 5 (cinco) treinadores prcvistos, cuja necessidade de continuidade do trabalho ocorrê para não interrompermos o processo de treinamento
das equipes ê pelo fato de leÍmos disponibilidâde Íinanceira rêmanescente do ano de 20'18 Íeferenle aos meses que não houve conkataÇáo devido os
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atendimênto dos prazos legâis. Ademais, no próÍmo mês de março teremos inicio do calendádo esportivô universitário do ano dê 20í9, fato quê exige de todos
nós envolvidos no desênvolvimento da Política de Esportê da UFRN uma organização técnicoíinanceira que favorcçá â paÍticipaçáo dos nossos aüetas nas
competiçôês êsportivâs univer§itárias.
NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Editale ata de resultados conferidos
Meta 3: Preparação física,
técnica e tática dos atletas
das equipes esportivas
permanentes da UFRN

ExecuÉo

Treinamento físico, técnico e tático das equipes esportivas
permanentes da UFRN, durante todo o período do projeto.

Relatórios

40

05

SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 03:
a

Enviar cópia do anexo 04 citado no plano de trabalho apensado no oficio no 01/20í9 - PTESP/UFRN no qual, segundo afirmado pela
coordenação, consta a comprovação do que já foi executado nesta meta;

NOTA DA COORDENAÇÃO: A meta consisle na rcalizâção dê trêinemento Íísico, técnico e tático das equipes espoÉivâs pêÍmanente6 da UFRN, durânte
todo o perlodo do projeto. O perlodo inicial não foi respôitado devido o €haso nas conlrâçóes dos heinadores, âs quâis ocorreram somente no mês de oulubro de
20'18. Tal ocorrência atrasou a execução da mêla em dois meses. O trâbêlho realizado por c€da keinador é registrado em forma de relatório, tendo sido entregues
5 (cinco) relatórios no final do ano de 2018 (Em Anexo). A mêla está sendo exêcutada sem problêmeÊ ê pâra garantir a padicipação dâ UFRN nas competiçóes
esportives universitáriãs, principalmente no ano de 2019, torne-6ê necessária a manutenção desta metâ, a qual é a ceÍne do prêsênte projeto.
NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Referentes às modalidades de voleibol, handebol, xadrez, futsale basquetebol.
Mêta 4: PaÉicipação em
eventos esportivos
promovidos pela
Confederaçâo Brasileira do
Desporto Universitário
(CBDU) e pela Fêderaçâo
Norte-rio-grandense do
DespoÉo Universitário
(FNDU), no ano de 2018.

ê

Execução

Participaçáo em campeonatos locais, regionais e nacionais, de acordo
com o calendário esportivo universitário da FNDU e da CBDU.
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20

10

28

a

soLtctTAcÃo Do FtscaL ETA t)4:
Enviar 6ópia do anexo 05 citado no plano de tÍâbalho apensado no oÍlcio no 0'l/20í9 . PTESP/UFRN, bêm como dê algumas das
comprovaçõe§ exempliÍicadas no item 7.1 dêste Íêlatório: "inscriçôes dos paÊicipantes, Íegistro fotogéfico, pÍemlação ou qualquêr outro
documento quê assêgure a partlclpação de atletas e das equipes deBportiva3 quê rêprêsêntaram â UFRN";

NOTA DA COORDENAÇÃOI i.lossos êstudantes/atletas paiticiparam de campeonatos locais, regionais e nacionais, de acordo com o calendário espoÍlivo
universitádo da FNDIJ ê de CBDU. Nesta meta tivemos a participaçáo dâ UFRN êm 28 êventos esportivos unúersitários, realizados no nosso estado e em outra6
cidades do Brasil, os quais culminaram com a nossa participaçâo nos Jogos lJniversitários Brasileiros 2018 (JUBS), realizado na cidade de MâÍingá/PR, no
pêríodo de 4 â 12 de novêmbro de 20í8. As participaçôês da UFRN nestes campêonâtos têm pêrmilido uma excêlente colocação da nossa Univer6idadê no
Énking nacionâl dê CBDU, no qual êstâmos êm 5o lugar geral (Troféu Eficiência da CBDU) entrê todas as universidades brasileiras, as quâis participam das
competiçôes esportivas universitárias. Estamos em 2" lugârênkê as IES públicas, ficando atrá6 somente da ljniverôidade de BrasÍlia LJNB.
NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Os 28 eventos esportivos citados na nota da coordenação referêm-se aqueles dêmonstÉdos no item 7.1 deste relatório. Em
razáo da falta de algumas comprovaç6es, no mínimo maiô evidenles, pâra êles foi regsitrada rêcomendaçáo do fiscal no í 1.1.
Meta 5: Rêalização de

estudos e pesquisas sobre
esporte universitário

Execução

Estimular a realização de estudos e pesquisas no âmbito do projeto,
envolvendo os graduandos do curso de educação física e os pósgraduandos do Programa de Pós-graduação em Educação Física, por
meio dos seus respectivos orientadores. Será lançado uma chamada
pela Diretoria do COESPE para que os docentes apresentem

Pesquisa

20

01

projetos.

SOLICITACAO DO FISCAL META 05:
a

Enviar cópia dos anexos 06 e 07 citados no plano de trabalho apensado no ofício no 01/2019 - PTESP/UFRN nos quais, segundo afirmado
pela coordenação, constam a comprovação do que já foi executado nesta meta;

NOÍA DA COORDENAçÀO: A presenle mela foi constituida para estimular â reâlizâção de êstudos ê pesquisas no âmbito do projeto, envolvendo os
graduandos do curso de educação física e os pós-graduandos do Progrâma de Pós-Graduação em Educação Fisicâ, por meio dos seus respectivos o êntadores.
Para lanto, foi lançada uma Chamada lnterna para Apresentaçáo de PÍojeto de Pesquisâ (Anexo), por mêio da Diretoda do Complexo de Esportes e Eventos da
UFRN (COESPE), bêm ôomo foram ênviadas mênsagenô de e-mail para os professores/orienladores do mestrado em Educação FÍsicâ. Recêbêmos somente a
inôcrição de um projeto de pesquisa (Anexo), o qualterá início no próximo mês dê mâço de 2019. Assim, constata-se o perÍodo de execuçáo da meta náo foi

I
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cumprido, bem como não está sendo exocutada de Íorma a garantir á meta de 20 pesquisas, pois somente 1 (umâ), até o momênto, esta habilitada pâÍã sua
aplicaçáo no projêto.

As avaliações serão realizadas continuadamente, por meio da análise
Meta 6: Avaliação do

projeto

AvaliaÇão

dos relatórios mensais dos treinadores, dos desempenhos dos
atletas/equipes nas competiçÕes e pelos estudos e pesquisas
realizadas. Serão elaborados dois relatórios, a saber: a) relatório

Relatório

02

0'l

parcial (agostol2018) e, b) relatório final (dezembro/2018).

SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 06:
a

Enviar cópia do relatório parcial referente ao que realizado pelo projeto em 20í8;

NOTA DA COORDENAçÃO: A meta especifica que as avaliaçôes serão reâlizâdaô continuamente, por meio da ânálase dos relatórios mensais dos
heinadores, dos deôempenhos dos atlelas/equipes nas competiçóes e pelos êstudos e pêsquisas reêlizadas. No momento temos o relatóÍio parôial, contendo âs
realizaçõês do ano de 2018.

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Referente à açáo de extensáo de código SIGAA no PJ742-2018.

ê

à

PROFLâ}I}UFRN -,Fiaealhac*o de êonvânioa e Contratoa Âca"dômicos

lX

-

9.1
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RESULTADOS ACADÊMICOS

Resultados Alcançados;

ESCLARECIMENTO DO FISCAL: Embora

o

projeto, conforme sua natureza prevista no

ANEXO I da resolução no 061/2016 CONSAD, tenha prescindido do estabelecimento formal de
seçáo acerca dos resultados acadêmicos esperados, deixa-se, entretanto, e por força da meta
05, a possibilidade da coordenação quantificar no item 9.2 adiante os resultados acadêmicos
obtidos em decorrência de alguma ação do projeto. Se houve, quantificar e enviar
comprovações. Se náo houve, é só deixar como está: vazio.

OBS.: AS PESQUISAS PREVISTAS NA

ETA 05 PODEM TER SUA

QUANTIDADE

EXECUTADA ANOTADA...

9.2

-

Resultados Alcançados; (Para coordenação do projeto quantificar e disponibilizar documentos
TNDICADORES DE RESULTADO ACADÊMICO DO PROJETO

1.

Quant.

Ações de Extensáo;
01

Obs.: código sigaa

P

J7 42-201 8

2.

Número de participantes que promoveram ou foram beneficiados pelas açóes de
extensão e que POSSUEM vínculo com a UFRN (Público lnterno);

J.

Número de parlicipantes que promoveram ou foram beneficiados pelas ações de
extensão e que NÂO POSSUEM vínculo com a UFRN (Público Externo);

4.

Municípios do RN contemplados por ações de extensáo;

194

01

NOTA DA COORDENAçÃO: trtRtRt

5.

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

6.

Atividade

de atendimento a

pacientes

em

hospitais

ou

ambulatorios

universitários aprovada em instâncias competentes na UFRN;

7.
8.

Curso de extensão relacionado com o projeto (iniciação/divulgação, atualizaçáo
e capacitação, Art. 12 da Resolução 07712017-CONSEPE);

Parcerias firmadas com outras instituiçÕes (públicas, privadas, movimentos
sociais, etc);

L

Artigo científico produzido (não publicado);
01

Obs.: em construção.
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;
'1

3. Resumo publicado em anais de eventos;

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

13

â

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 iniciaçáo científica, realizados em função do projeto;
í

8. Monografias realizadas em funçáo do projeto;

19. Dissertações de mestrado realizadas em função do projeto
20. Teses de doutorado realizadas em funçáo 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 funçáo do projeto;
24. Produção de obra artística coreográfica;
25. Produção de obra artística literária;

26. Produção de obra artística musical;
27. Produçâo de obra artística teatral;
28. Produçáo de obra cinematográfica;
29. Produção de obra de TVA/ídeo;
30. Produçáo de mÍdia: documentários, material didático, programa de televisão,
rádio, vídeo ou vide-conferência, gravação e ediçáo de CD, DVD ou outras
mídias;

3í.

Produção ou atualização didático-pedagógica;

32. Produção de cartas geográficas, mapas ou similares publicadas em livros ou
revistas indexadas'

33. Geraçáo de novos produtos ou processos (lnovaçáo);
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: Os principais resultados acadêmicos alcançados estão
relacionados a oportunidade de participação dos estudantes da UFRN em açáo extensionista
que promove o esporte em nossa Universidade e contribui para ampliar a formação acadêmica
dos nossos estudantes, principalmente no atendimento das horas destinadas às atividades
acadêmicas complementares que os estudantes têm que computar na sua formação, como
consta na maioria da diretrizes curriculares dos cursos de graduaçáo.
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Assim, o presente projeto de extensão, cadastrado no Departamento de Educação Física

e supervisionado pelo Complexo de Esportes e Eventos da UFRN, constitui-se numa

ação

intersetorial dentro da nossa Universidade, pois tem a participação da Pró-reitoria de Extensáo
(PROEX), Pro-reitoria de Assuntos Estudantis (PROAE), Pró-reitoria de Graduação
(PROGRAD) e Pró-reitoria de Pós-graduação), as quais entrelaçam o ensino, a pesquisa e a

extensáo por meio de uma única ação, tendo-se

o envolvimento de docentes,

servidores

técnico-administrativos, 194 estudantes da UFRN e profissionais externos.

-

x

Roteiro de Acompanhamento

í0.1

-

-

coNSIDERACÔES DO(A) COORDENADOR(A)

Consideraçôes finais do(a) coordenado(a) quanto

ao cumprimento das metas e

resultados acadêmicos esperados (avanços, dificuldades e medidas tomadas);

Ressalta-se que o investimento da UFRN neste projeto é fruto da Política de Esporte
institucionalizada por meio da Resolução N' 20712014 - CONSEPE, a qual, desde a sua
implantaçáo, atende vários segmentos da nossa Universidade na prática esportiva, bem como
o público externo, mas que no presente projeto limita-se a atender nossos estudantes que
optam por participar de treinamentos esportivos para representar a UFRN nos eventos oficiais,

em particular as

competições organizadas pela ConÍederação Brasileira

de

Desporto

Universitário (CBDU) e pela Federação Norteriograndense de Desporto Universitário (FNDU).

O principal resultado esperado, pautado na ideia de melhorar o desempenho e a
motivação dos nossos estudantes/atletas para obtenção de excelentes resultados nos
Campeonatos Locais, Regionais e Nacionais, tem sido obtido, pois a UFRN parlicipou de todo
calendário esportivo universitário divulgado pela CBDU e FNDU para o ano de 2018.
Destaca-se, como frisamos na Meta 4, que nossa Universidade ocupa, hoje, o 50 lugar geral
no ranking da CBDU, estando em 2o lugar entre as IES públicas.

o
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-

-

RECOMENDAÇÕES DO FISCAL

Recomendaçoes do fiscal apos análises;

A fim de deíxar mais claro e

organizado

o

inventário comprobatório quanto à

execução física/acadêmica, impende recomendar que a coordenaçáo atente-se em produzir
comprovação específica para cada premiação ou colocaçáo obtida pelas equipes desportivas
da UFRN nas suas participações em eventos. Tal recomendação decorre da constatação de
que nos relatórios das modalidades que foram enviados não há comprovação para todos os
eventos demonstrados no item 7.1 deste relatório. Como exemplo de comprovação, considere

também incluir, além do registro fotográfico (que

já é bem completo e patente), cópia

de

certificado, informes, link de páginas oficiais, dentre outros.

Para concluir, e na possilbilidade de que as pesquisas selecionadas (meta 05)
possam ser concluídas dentro da vigência do projeto é de bom alvitre recomendar que seus
resultados sejam também apresentados. lsto vai reforçar ainda mais o impacto acadêmico do
projeto na UFRN.
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Roteiro de Acompanhamento

-

-

CONCLUSÃO

Parecer técnico;

Período de abrangência: de julho 2018 ate dezembro 2018

e analisados, coníorme disposição presente no art. 131 da Resoluçáo no
CONSAD/UFRN, os documentos fornecidos pela coordenaçáo do contrato UFRN-

Vistos
06112016

-

FUNPEC 6489/2018), relacionados às metas acadêmicas, conclui-se que o projeto
.TREINAMENTO ESPORTIVO DAS SELEÇÔES PERMANENTES DA UFRN' 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
das metas acadêmicas apresentadas nesta 1" fiscalizaçáo da PROPLAN.

Natal/RN, 22 de fevereiro de 2019

Este relatório é assinado eletronicamente pelo fiscal e pelo coordenador da fiscalizaçáo.
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 Coordenaçáo
Geral ratifica o relatório e o parecer técnico e encaminha o mesmo ao Gabinete da reitoria para
prosseguimento do processo de prestação de contas.
ao mesmo tempo em que declaramos que são verídicas as
_ I _l_,
informaçóes por nós prestadas, assumindo a inteira responsabilidade pelas mesmas.

Ciente em

d,il*,l
tvr

,f,onr,*o

Gurmnindotemandes
Vice0iretor

CPF: 634.254.Í64-72
FUNPEC

1

Art. 13. Para efeito do artigo art. 67 da Lei 8.666/93 c/c o art.

60

do Decreto 2271t97 e de modo a garantir a segregaÉo de funções,

em cada proleto acadêmico do üpo B, deverá existir um fiscal, com as seguintes atribuiÉes:
|

- acompanhar o cumprimento das metas acadêmicas;

ll - verificar o fiel cumprimento dos resultados previstos nos instrumentos contratuais dos projetos acadêmicos (art. 60 do Decrelo 2271);

lll - apresentar relatório de fiscalizaÉo das atividades acadêmicas realizadas, atestando a regular execuÉo do objeto contratual e o
cumprimento das metas e resultados acadêmicos do respectivo projeto.
lV - assistir e subsidiar o coordenador do projeto no tocante às falhas relacionadas às açóes descritas aos incisos I e ll.

Parágrafo único. Para efeito do disposto no §2o, art. 67 da Lei 8-666/93, as decisões e providências que ultrapassarem a competência
do fiscâl previstas nos incisos I a lV do caput deveráo ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoçáo das medidas
convenientes.
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