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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO  

Fiscalização nº 468 Período da ação de controle 07/02/2020 a 16/04/2020 
 

IDENTIFICAÇÃO DO FISCAL 

Nome Gilmar dos Santos Lima 

Matrícula 2834280 

Unidade de lotação PROPLAN 
 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO 

Entidade Fundação Norte-Riograndense de Pesquisa e Cultura 
(FUNPEC) 

CNPJ da entidade 08.469.280/0001-93 

Verificação das 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(a) do projeto Nadja Patrícia Pontes 

Telefone/e-mail (84) 3092-9230 
 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Título do Projeto Expansão e consolidação do PROFLETRAS 

Número do projeto (SIPAC) 336/2014 

Tipo/Natureza do Projeto Tipo B – Desenvolvimento Institucional com Ensino 

Coordenador(a) Maria da Penha Casado Alves 

Objeto 

Expandir e consolidar a rede de IES que constituem o 
PROFLETRAS - Mestrado Profissional em Letras, cuja finalidade é 
capacitar professores de Língua Portuguesa de escolas públicas 
do ensino fundamental, que tenham diploma de graduados em 
Letras e se encontrem ministrando aulas de Língua Portuguesa. A 
capacitação dar-se-á, através da expansão da rede nacional de 
Instituições sob a coordenação da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte para a oferta de Mestrado Profissional em Letras. 

Número do Contrato 4608/2014 Vigência 11/12/2014 à 11/12/2019 

Valor (R$) 1.133.393,00 

Processo 

( X ) Submissão do projeto 

Nº 23077.076170/2014-81 

( X ) Prestação de Contas 

Nº 23077.050921/2016-09 
Origem do recurso  MEC/CAPES  

Dados Bancários Banco do Brasil Ag.: 3795-8 C/C: 10.936-3 
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I – INTRODUÇÃO 
 

Os trabalhos de fiscalização foram realizados no exercício do dever desta IFES, 

representada pela Divisão de Fiscalização da Diretoria de Projetos Acadêmicos da 

PROPLAN/UFRN, visando acompanhar, orientar e supervisionar a execução do projeto 

acadêmico, vinculado ao instrumento jurídico pactuado, sobretudo, para atestar a regular 

execução do objeto contratado e o cumprimento das metas e dos resultados acadêmicos 

previstos, primando pela eficiência, eficácia e efetividade do projeto. 

Dando cumprimento ao art. 67 da Lei nº 8.666/93, aos art. 10 e 11 do Decreto 

9507/18, aos arts. 13, 14 e 50, § 3º da Resolução nº 061/2016-CONSAD/UFRN, este Relatório 

é preenchido mediante a análise de documentos disponíveis e com o auxílio das seguintes 

pessoas: 

Nome Instituição Função Telefone/e-mail 

Maria da Penha Casado Alves UFRN Coordenadora 
(84) 3342-2282 / 
cgprofletras@gmail.com 

John Lennon O. de Santana FUNPEC Secretário 
(84) 3342-2282 / 
mprofletras@gmail.com 

 
II – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

A UFRN e a FUNPEC celebraram o contrato nº 4608/2014, cujo objeto está 

devidamente descrito na folha 1 (um) desse documento, assinado em 11/12/2014, e publicado 

em 15/12/2014 no Diário Oficial da União nº 242, pág. 91, Seção 3. O valor final do projeto 

importa em R$ 1.133.393,00. As cláusulas 12ª e 13ª versam, respectivamente, sobre as 

condições de repasse e pagamento, e prestação de contas. 

Essa fiscalização final foi acionada pelo fiscal tendo em conta o fim da vigência do 

projeto, ocorrido em 11/12/2019. Outras fontes de informação documental desse Relatório de 

Fiscalização foram: o Portal da Transparência da FUNPEC, os Sistemas SIG-UFRN, o 

processo nº 23077.076170/2014-81, de submissão e acompanhamento do projeto, autuado em 

pasta própria na PROPLAN nº 4608.21.1414, sobretudo o contrato, o plano de trabalho, e os 

documentos e respostas enviadas pela Coordenação. 

Os detalhes orçamentários, financeiros e contábeis da execução dos recursos são 

apreciados pela Coordenadoria de Administração de Convênios da Pró-Reitoria de 

Administração (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. 
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III – Roteiro de Acompanhamento – ASPECTO FINANCEIRO 
 
3.1 – O projeto já foi objeto de processo de prestação de contas (PROAD); 
( X ) Sim 
(    ) Não 
 

Nota da Fiscalização: Conforme o Relatório de Fiscalização nº 336, até o fechamento 
daquela ação de monitoramento haviam sido enviadas a PROAD 4 prestações de contas 
parciais referentes a execução financeira do projeto. As 2 primeiras já haviam sido analisadas, 
as outras ainda estavam diligenciadas.  

Na presente fiscalização não foi informado a PROPLAN nenhuma mudança nos fatos 
mencionados, e dessa forma inferimos que a situação permanece como estava por ocasião da 
fiscalização anterior, finalizada em dezembro de 2018. 

 
3.2 – Consta entre os documentos recebidos pela fiscalização o Parecer Financeiro da 
PROAD; 
(    ) Sim 
( X ) Não 
(    ) Não se aplica 
 

Nota da Fiscalização: Conforme nota anterior, para o período analisado pela presente 
fiscalização (01/10/2018 a 11/12/2019) não foi remetido a PROPLAN parecer financeiro 
correspondente. 

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

Nota: 

 
IV – Roteiro de Acompanhamento – OBRAS LABORATORIAIS 
 
4.1 – O projeto possui obras laboratoriais; 
(    ) Sim 
( X ) Não 
 

Nota:  

 
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 
 

Nota:   

 
V – Roteiro de Acompanhamento – MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS 
 
5.1 – O projeto possui aquisição de materiais permanentes; 
(    ) Sim 
( X ) Não 
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Nota: 

 
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 
 

Nota: 

 
VI – Roteiro de Acompanhamento – RECURSOS MATERIAIS DA UFRN 
 
6.1 – Utilização de laboratórios da UFRN;  
(    ) Sim 
( X ) Não 
Horas/semana de utilização: ________ 
 

Nota: 

 
6.2 – Utilização de salas de aula da UFRN;  
( X ) Sim 
(    ) Não 
Horas/semana de utilização: 8h 
 

Nota da coordenação: As aulas acontecem dois dias na semana, ocupando-se duas salas de 
aulas durante 4 horas, no turno vespertino no Setor II. 

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

Nota da coordenação: Papel A4, tonner, cartuchos, material de expediente e etc. 

 
6.4 – Utilização da rede de TI da UFRN; 
( X ) Sim 
(    ) Não 
Horas/semana de utilização: 40h  
 

Nota da coordenação: Rede wifi e internet e utilização de estrutura de tecnologias da SEDIS 
para a gravação de vídeo-aulas e web-conferências. 

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

Nota da coordenação: A UFRN é sede nacional do PROFLETRAS, portanto, o nome da 
instituição é utilizado em todas as atividades, materiais de divulgação e eventos. 
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VII – Roteiro de Acompanhamento – EVENTOS  
 
7.1 – Eventos realizados no período de 01/10/2018 a 11/12/2019; 
 

Evento Data/Período Local Nº de participantes Observação 

1. Reunião com a Coordenação-geral de Cursos e Programas em EaD da CAPES 18/12/2018 
Brasília – 

DF 
±20 Anexo PDF 

2. Seminário de Integração Sul-PROFLETRAS 25 a 27/04/2019 
Cascavel – 

PR 
±100 Anexo PDF 

3. VI Fórum Nacional de Coordenadores do PROFLETRAS 04 e 05/06/2019 
São Paulo - 

SP 
±60 Anexo PDF 

4. Visita a Unidade do PROFLETRAS IFES 09 e 10/07/2019 Vitória - ES ±20 Anexo PDF 

5. Reunião com a Presidência da CAPES 06/08/2019 
Brasília – 

DF 
±5 Anexo PDF 

6. Avaliação de Meio-termo da CAPES 16/09/2019 
Brasília – 

DF 
±20 Anexo PDF 

7. Reunião com a CAPES e Coordenadores do PROFLETRAS 18/10/2019 
Brasília – 

DF 
±60 Anexo PDF 

 

Nota da Fiscalização: A coordenação enviou apenas os registros fotográficos dos eventos listados no quadro acima. Acerca disso recomendações foram 
inseridas no campo correspondente (item 11.1 deste relatório). Ademais, informamos que todos os registros enviados serão armazenados na rede local da 
divisão de fiscalização da PROPLAN. 
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VIII – Roteiro de Acompanhamento – METAS DO PROJETO 
 
8.1 – Quadro de metas;  
 
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

(    ) Parcial – período de execução da parcela:  ( X ) Final – último período de execução: 01/10/2018 a 11/12/2019 

EXECUÇÃO FÍSICA 

META 
ETAPA 
FASE 

DESCRIÇÃO 
UNID. DE 
MEDIDA 

QUANTIDADE 
PROGRAMADA 
NO PROJETO 

QUANTIDADE EXECUTADA 
(a) NOS 

PERÍODOS 
ANTERIORES 

(b) NO PERÍODO 
01/10/2018 a 
11/12/2019  

ACUMULADA 
(a+b) 

1 - Reunião das 
Comissões Temáticas 

das disciplinas 

Planejamento 
Reunião das comissões temáticas das disciplinas oferecidas para 
ajustes de conteúdos e metodologias 

Reunião 2 2 0 2 

Avaliação 
Reunião das comissões temáticas com os respectivos docentes das 
disciplinas para avaliação da execução acadêmica e ajustes para as 
turmas subsequentes 

Reunião 2 1 0 1 

Nota Explicativa:  
2 - Reuniões dos 

Conselhos Gestor e 
Superior do 

PROFLETRAS 

Execução 
Reuniões dos Conselhos para coordenação das atividades 
acadêmicas e administrativas, além de encaminhamentos junto à 
CAPES com relação ao PROFLETRAS 

Reunião 3 5 0 5 

Nota Explicativa:  

3 - Encontro anual dos 
coordenadores 

Execução 
Encontro dos coordenadores das respectivas unidades para 
discussão e deliberação sobre aspectos acadêmicos e 
administrativos do PROFLETRAS 

Encontro 2 3 1 4 

Nota Explicativa: VI Fórum Nacional de Coordenadores do PROFLETRAS.  
Nota da Fiscalização: Evento 03 do quadro 7.1. 

4 - Visitas às unidades do 
PROFLETRAS 

Controle de 
qualidade 

Visitas para avaliação das condições de oferta do curso em cada 
uma das unidades da rede que constitui o PROFLETRAS 

Visitas 3 8 1 9 

Nota Explicativa: Visita a Unidade do PROFLETRAS IFES 
Nota da Fiscalização: Evento 04 do quadro 7.1. 

5 - Oferta de disciplinas Execução 
Oferta do curso conforme calendário acadêmico a ser definido pelo 
Conselho Gestor 

Disciplinas 1 1 0 1 

Nota Explicativa:  

6 - Divulgação dos 
trabalhos de conclusão Execução 

Apresentação dos trabalhos de conclusão dos alunos e divulgação 
dos melhores trabalhos em eventos e outros veículos apropriados. Trabalhos 1 1 0 1 

Nota Explicativa:  

7 - Outras reuniões e Avaliação Participação de docentes em eventos e reuniões relacionados ao Participações 5 10 5 15 
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eventos relacionados PROFLETRAS 

Nota Explicativa: Reunião com a Coordenação-geral de Cursos e Programas em EaD da CAPES, Seminário de Integração Sul-PROFLETRAS, Reunião com a Presidência 
da CAPES, Avaliação de Meio-termo da CAPES, Reunião com a CAPES e Coordenadores do PROFLETRAS 
Nota da Fiscalização: Eventos 01, 02, 05, 06 e 07 do quadro 7.1. 

8 – Encontros Regionais Execução 
Encontro de docentes e discentes das unidades (por região) para 
discussão e deliberação sobre impactos e propostas relacionas ao 
PROFLETRAS 

Encontro 2 2 0 2 

Nota Explicativa:  

9 – Encontros Regionais 
para Secretários 

Execução 
Encontro destinado para treinamento e alinhamento dos trabalhos de 
secretariadas unidades do PROFLETRAS 

Encontro 1 1 0 1 

Nota Explicativa:  
 

Nota da Fiscalização: As quantidades inseridas como executadas no período referem-se aos eventos listados no quadro de eventos (7.1). Como já 
informado, todos os registros enviados serão armazenados na rede local da divisão de fiscalização da PROPLAN. 
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IX – Roteiro de Acompanhamento – RESULTADOS ACADÊMICOS 
 
9.1 – Resultados Esperados (Cláusula 8ª do contrato 4608/2014 UFRN/FUNPEC);  
 

INDICADOR 

1 - Capacitação institucional para a gestão acadêmica e administrativa de programas de pós-
graduação em formato associativo ou em redes.  

2 - Interiorização da pós-graduação em todas as regiões do país, a exemplo do estado do RN, 
com a consolidação das unidades de Currais Novos (UFRN), Pau dos Ferros, Açu e Mossoró 
(UERN). 

3 - Formação de mestres inseridos na educação fundamental pública, capazes de transformar 
o ensino da língua portuguesa em diferentes localidades do território nacional.  

4 - Mudança progressiva dos indicadores da educação básica nos locais de atuação dos 
mestres formados.  

5 - Espera-se que a rede possa ser ampliada com a participação dos futuros egressos em 
atividades de pesquisa e multiplicação de experiências bem sucedidas na rede escolar, 
contribuindo para a aproximação da universidade com a educação básica. 

 

Nota da Coordenação: No que diz respeito ao processo de interiorização, o ProfLetras tem se 
consolidado como Pós-Graduação em todas as regiões do país, como bem comprovam os 
editais (disponíveis no sítio da Comperve) nos quais ficam explícitas as quantidades de vagas 
oferecidas em cada unidade.  O processo de interiorização será ampliado no ano de 2021, com 
início de edital para adesão, para estados onde ainda não atuamos: Maranhão, Brasília, Rio 
Grande do Sul e Amazonas. Total de vagas ofertadas por ano: 
 
Turma 1 (2013): 853 vagas 
Turma 2 (2014): 876 vagas 
Turma 3 (2015): 834 vagas 
Turma 4 (2016): 831 vagas 
Turma 5 (2017): 843 vagas 
Turma 6 (2018): 847 vagas 
 
O programa é uma das segundas maiores de formação, atuando em 42 instituições públicas 
(estaduais e federais) com 49 unidades situadas tanto em grandes capitais, como em cidades 
de menor porte, revelando um processo de capilaridade e de interiorização onde fica evidente 
que o ProfLetras é a única pós-graduação naquele município. Abaixo, apresentamos as 
unidades que compõem a rede ProfLetras: 
 
Região Centro-Oeste 

1. Cáceres – MT 
2. Sinop – MT 
3. Dourados – MS 
4. Campo Grande – MS 
5. Três Lagoas – MS 

 
Região Nordeste 

1. Maceió - AL 
2. Feira de Santana - BA 
3. Vitória da Conquista – BA 
4. Ilhéus – BA 
5. Salvador – BA 
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6. Santo Antônio de Jesus – BA 
7. Fortaleza – CE 
8. Guarabira – PB 
9. Cajazeiras – PB 
10. Mamanguape – PB 
11. Recife – PE 
12. Garanhuns – PE 
13. Nazaré da Mata – PE 
14. Teresina – PI 
15. Assú – RN 
16. Mossoró – RN 
17. Pau dos Ferros – RN 
18. Currais Novos – RN 
19. Natal – RN 
20. Itabaiana – SE 
21. São Cristóvão – SE 

 
Região Norte 

1. Rio Branco – AC 
2. Santarém – PA 
3. Belém – PA 
4. Marabá – PA 
5. Araguaína – TO 

 
Região Sudeste 

1. Vitória – ES 
2. Juiz de Fora – MG 
3. Belo Horizonte - MG 
4. Uberaba – MG 
5. Uberlândia – MG 
6. Montes Claros – MG 
7. São Gonçalo – RJ 
8. Rio de Janeiro – RJ 
9. Seropédica – RJ 
10. Assis – SP 
11. São Paulo – SP 

 
Região Sul 

1. Londrina – PR 
2. Maringá – PR 
3. Cornélio Procópio – PR 
4. Cascavel – PR 
5. Florianópolis – SC 

 
Total: 14 Capitais e 33 Cidades do interior dos Estados. 
 
No que diz respeito aos indicadores da mudança progressiva da educação básica, o maior 
indicador para se visualizar essa mudança é o IDEB. Sabe-se que, no Brasil, a questão do 
acesso à escola não é mais um problema, já que quase a totalidade das crianças ingressa no 
sistema educacional. Entretanto, as taxas de repetência dos estudantes são bastante elevadas, 
assim como a proporção de adolescentes que abandonam a escola antes mesmo de concluir a 
educação básica. Outro indicador preocupante é a baixa proficiência obtida pelos alunos em 
exames padronizados.  
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O Ideb foi desenvolvido para ser um indicador que sintetiza informações de desempenho em 
exames padronizados com informações sobre rendimento escolar (taxa média de aprovação 
dos estudantes na etapa de ensino). Como o Ideb é resultado do produto entre o desempenho 
e do rendimento escolar (ou o inverso do tempo médio de conclusão de uma série) então ele 
pode ser interpretado da seguinte maneira: para uma escola A cuja média padronizada da 
Prova Brasil, 4ª série, é 5,0 e o tempo médio de conclusão de cada série é de 2 anos, a rede/ 
escola terá o Ideb igual a 5,0 multiplicado por 2 1 , ou seja, Ideb = 2,5. Já uma escola B com 
média padronizada da Prova Brasil, 4ª série, igual a 5,0 e tempo médio para conclusão igual a 
1 ano, terá Ideb = 5,0.  

Indicadores educacionais como o Ideb são desejáveis por permitirem o monitoramento do 
sistema de ensino do País. Sua importância, em termos de diagnóstico e norteamento de 
ações políticas focalizadas na melhoria do sistema educacional, está em: a) detectar escolas 
e/ou redes de ensino cujos alunos apresentem baixa performance em termos de rendimento e 
proficiência; b) monitorar a evolução temporal do desempenho dos alunos dessas escolas e/ou 
redes de ensino.  

No entanto, devido ao ProfLetras ser uma rede nacional na qual os alunos podem cursar o 
mestrado sem, necessariamente, ser no seu estado ou município, esse monitoramento de 
indicadores precisa ser aprimorado e desenvolvido para gerar estatísticas que revelem essa 
mudança. Um outro problema diz respeito a não se puder assumir que apenas um professor(a) 
formada na escola pelo programa seja o responsável pela mudança desses índices, uma vez 
que essa é a realidade em muitas unidades e escolas no Brasil: no quadro docente, apenas 
um(a) professor(a) se qualificou no programa. Dessa forma, seria superficial indicar qualquer 
mudança que considere apenas a figura do professor como exclusivamente responsável pela 
qualidade da educação básica. Informações sobre IDEB disponível em: 
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/portal_ideb/o_que_e_o_ideb/Nota_Tecnica_n1_c
oncepcaoIDEB.pdf.  

 
9.2 – Resultados Alcançados no período de 11/12/2014 a 11/12/2019; 
 

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; 

--- 

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 --- 
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e/ou local; 

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

Nota da Fiscalização: Quantidade corrigida com base na relação de artigos 
completos submetidos ou publicados em periódico nacional e/ou internacional 
indexado, enviada pela coordenação do projeto, referentes aos anos de 2015 a 
2019. 

3471 

2427 

12. Artigo completo submetido ou publicado em anais de eventos; --- 

13. Resumo publicado em anais de eventos; --- 

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

Nota da Fiscalização: Quantidade corrigida com base na relação de artigos de 
divulgação publicados em revistas ou jornais, impressos ou digitais, enviada pela 
coordenação do projeto, referentes aos anos de 2015 a 2019. 

208 

150 

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; 

Nota da Fiscalização: Quantidade informada com base na relação de concluintes 
enviada pela coordenação do projeto, referentes aos anos de 2015 a 2019. 

2586 

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; --- 
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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: A Plataforma Sucupira só exibe os dados até o ano de 2018. Como 
estamos em período de coleta referente ao ano de 2019, os números só serão exibidos após o 
prazo final definido pelo sistema para o final de abril de 2020. 

Nota da Fiscalização: A despeito da nota acima, a coordenação também enviou informações 
referentes ao ano de 2019. As comprovações relativas às quantidades informadas no quadro 
acima deram-se por meio de listas organizadas em planilhas do Excel. Para os itens 11 e 14 as 
planilhas continham os seguintes metadados: Instituição de ensino, título do artigo, autor 
principal e ano de publicação. Em relação ao item 22, os metadados da planilha foram: Título 
da dissertação, autor, tipo de trabalho de conclusão e data da defesa. 

Ademais, informamos que as quantidades consideradas como executadas nos itens 11 e 14, 
foram corrigidas tendo por base os dados presentes nas planilhas do Excel disponibilizada pela 
coordenação do projeto.  

Por fim, informamos que para cada planilha enviada, o fiscal selecionou, de forma amostral e 
aleatória, título de artigos, bem como de dissertações, sendo realizada uma pesquisa em busca 
da comprovação material daquela produção. Todos os arquivos pesquisados foram 
encontrados o que demonstrou, mesmo de maneira resumida, que os produtos foram 
realmente produzidos. Tais achados serão armazenados na rede local da divisão de 
fiscalização da PROPLAN.   

 
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); 
 

O programa em rede nacional tem atendido às metas e objetivos no que diz respeito 

à qualificação de professores da educação básica. No que concerne ao aspecto acadêmico, o 

ProfLetras apresenta dados bastante exitosos que evidenciam Baixo índice de abandono: em 

torno de 11%; mais de 2.600 mestres titulados e Cumprimento dos prazos para qualificação e 

defesa dos trabalhos de acordo com regimento do Programa e documento de área da Capes. 

Além disso, o Programa, via o site hospedado na UFRN, oferece informações transparentes de 

documentos, atividades e trabalhos defendidos em cada unidade que compõe a rede. Tais 

medidas atendem plenamente às recomendações da avaliação do programa realizada pela 

CAPES. Ademais, o programa tem qualificado professores com excelência, como provam os 

prêmios, abaixo discriminados, de trabalhos realizados no âmbito do ProfLetras por alunos e 

orientados pelos professores da rede. 

1 Carla Julita Duarte Pinto, do Programa de Mestrado Profissional em Letras (Profletras) da 
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UNEB, teve o projeto “Alimentação Saudável: uma história a ser contada” premiado pela 

Fundação Nestlé Brasil. 

2 Ana Paula da Silva, teve seu projeto classificado como destaque do Estado do Paraná no 

11o Prêmio Professores do Brasil. O projeto inscrito na categoria de Anos Finais do Ensino 

Fundamental tem como título “Jornal Escolar: escrita significativa e formação cidadã”. 

3 Celia Dione da Universidade do Estado do Mato Grosso (UNEMAT), em Cáceres – MT, 

ganhadora XI PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL. 

4 Raquel Zandonadi da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP), em 

Assis – SP, ganhadora XI PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL. 

5 Projeto da Profa. Dra. Isabel Rodrigues, docente do Profletras/UFPA, foi destaque 

internacional, selecionado como uma das 30 experiências inovadoras na 1a 

Convocatória do Programa Regional para o Desenvolvimento da Profissão Docente na 

América Latina e no Caribe, realizado na Colômbia. 

6 Mari Cecilia Silvestre da Silva, egressa do Mestrado Profissional em Letras (PROFLETRAS) 

da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), em Mossoró, venceu a etapa 

estadual do Prêmio Professores do Brasil, representando o Ceará. 

7 Trabalho da mestra Francisca Vaneíse Andrade Fernandes (UFRN) passa a fazer parte da 

biblioteca (referencial) da Olímpiada de Língua Portuguesa. 

8 Professora egressa do programa (UNESP), Raquel Zandonadi, é finalista do prêmio 

“Professor Transformador 2020”.  

 
XI – Roteiro de Acompanhamento – RECOMENDAÇÕES DO FISCAL 
 
11.1 – Recomendações do fiscal após análises; 
 

A presenta ação de monitoramento verificou os resultados físico/acadêmicos do 

projeto em tela de forma final e definitiva, tendo em vista o fim da vigência do contrato 

4608/2014, ocorrida em 11/12/2019. Dessa forma, passamos a dispor as seguintes 

recomendações: 

RECOMENDAMOS que em futuros projetos a coordenação atenha-se aos prazos 

estipulados para o envio de respostas e comprovações comumente solicitadas pela 

fiscalização. Para isso, MAIS UMA VEZ DESTACAMOS, é fundamental que durante a 

execução do projeto, toda produção físico-acadêmica seja organizada de forma sistemática, 

pois assim seu envio será realizado tão logo ocorra a demanda pelo fiscal.  

No tocante à organização das comprovações dos eventos realizados pelo projeto, 

RECOMENDAMOS que em futuras empreitadas, a coordenação, além dos registros 

fotográficos, também providencie a lista de presença dos participantes, bem como elabore uma 

capa que contenha o objetivo do evento, a identificação do local, data e hora de realização, 

recursos utilizados e os principais resultados alcançados. Assim, para cada evento forma-se 

um sintético relatório composto pelas referidas informações. Tal recomendação visa atender ao 

princípio da verdade material, comumente buscada pelos fiscais da PROPLAN. 
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Quanto às metas propostas, observamos com base nas quantidades acumuladas, 

que elas foram executadas de forma integral, uma vez que o fiscal responsável pela aferição 

dos resultados alcançados até setembro de 2018 atestou a execução das quantidades 

executadas anteriormente ao período analisado pela presente fiscalização. 

Quanto aos resultados acadêmicos propostos (quadro 9.1), verificamos, tendo por 

base as informações e documentos enviados pela coordenação do projeto, que os resultados 

1, 2, 3 e 5 foram executados. Para o resultado 4, observamos, conforme justificativa da 

coordenação, que a mensuração da mudança dos indicadores da educação básica nos locais 

de atuação dos mestres formados, dependem de inúmeros fatores que extrapolam o alcance 

das atividades executadas pelo projeto. Nesse sentido, RECOMENDAMOS que na elaboração 

de novos projetos a coordenação proponha resultados que sejam, na medida do possível 

mensuráveis, e que dependem exclusivamente da execução do projeto para sua consecução 

integral.  

Por fim, observamos, com base nos Relatórios de Fiscalização anteriores (nos 219 e 

336), bem como nas informações e documentos comprobatórios enviados pela coordenação 

durante a presente fiscalização, que o objeto do projeto foi efetivamente desenvolvido. 
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XII – Roteiro de Acompanhamento – CONCLUSÃO 
 
12.1 – Parecer técnico 
 
Período de abrangência: 01/10/2018 a 11/12/2019  
 

Vistos e analisados, conforme disposição presente no art. 13 da Resolução nº 061/2016 – 

CONSAD/UFRN 1 , as informações e documentos enviados pela coordenação do projeto – 

contrato 4608/2014, relacionadas às METAS E RESULTADOS ACADÊMICOS, escopo desta 

análise e mediante as recomendações dispostas no item anterior,  concluímos que o projeto 

“Expansão e consolidação do PROFLETRAS” ATINGIU PARCIALMENTE a dimensão 

físico/acadêmica pactuada. Entretanto, considerando as justificativas da coordenação, a não 

consecução apenas de um resultado acadêmico proposto e que o objetivo geral do projeto foi 

efetivamente desenvolvido, OPINAMOS, S.M.J., PELA APROVAÇÃO DOS RESULTADOS 

apresentados nesta fiscalização final da PROPLAN. 

 
 

Natal/RN, 16 de abril de 2020 
 

 
 

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 ratifica o relatório e 
o parecer técnico e encaminha o mesmo ao Gabinete da reitoria para prosseguimento do 

processo de prestação de contas. 
 
 
 

                                                      
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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