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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO 

Fiscalização nº 405 Período da ação de controle 02/08/2019 a 26/09/2019 

 

IDENTIFICAÇÃO DO FISCAL 

Nome Anderson Kleyton de Oliveira Amorim 

Matrícula 2062403 

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 Maraísa 

Telefone/e-mail 3092-9200 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Título do Projeto 

O cultivo consorciado de Cnidoscolus quercifolius Pohl. 
(faveleira sem espinhos) e Carthamus tinctorius L., espécies 
cotadas para seqüestro de carbono e produção de biodiesel no 
semiárido nordestino. 

Número do projeto (SIPAC) 177/2016 - Registro 

Tipo/Natureza do Projeto 
Tipo B – Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Fomento à 
Inovação 

Coordenador(a) Juliana Espada Lichston 

Objeto 

Obter o apoio na execução das atividades e na gestão administrativa e 
financeira da CONTRATADA ao Projeto Acadêmico sob o título “O cultivo 
consorciado de Cnidoscolus quercifolius Pohl. (faveleira sem espinhos) e 
Carthamus tinctorius L., espécies cotadas para seqüestro de carbono e 
produção de biodiesel no semiárido nordestino”, que consiste em 
aprofundar estudos nas áreas de agronomia, anatomia, bioquímica, 
fisiologia e química, para estabelecer o cultivo do cártamo e da faveleira 
como culturas viáveis para a produção de biocombustíveis no semiárido 
nordestino. 

Número do Contrato 5277.21.1416 Vigência 08/07/2016 a 07/07/2019 
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Valor (R$) 200.000,00 

Processo 

Nº 23077.026848/2016-46      
( x ) Submissão do projeto 

Nº 23077.028748/2017-35        
( x ) Prestação de Contas Origem do recurso  

TED - Ministério 
de Ciência, 
Tecnologia e 
Inovação - MCTI 

Dados Bancários Banco do Brasil Ag.: 3795-8 C/C: 11.371-9 

 
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 

Juliana Espada Lichston UFRN Coordenadora j.lichston@gmail.com 

 

II – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

A UFRN e a FUNPEC celebraram o contrato nº 5277.21.1416, cujo objeto está 

devidamente descrito na folha 1 (um) desse documento, assinado em 08/07/2016, e publicado 

em 14/07/2016 no Diário Oficial da União nº 134, pág. 56, Seção 3. O valor do projeto importa 

em R$ 200.000,00. As cláusulas 12ª, 13ª e 14ª versam, respectivamente, sobre valores, 

condições de repasse e pagamento, e prestação de contas. 

Ademais, essa fiscalização foi acionada pelo trâmite de rotina do processo de 

prestação de contas (23077.028748/2017-35). Outras fontes de informação documental desse 

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

UFRN, o processo nº 23077.026848/2016-46, de submissão e acompanhamento do projeto, 

autuado em pasta própria na PROPLAN nº 5277.21.1416, 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 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 

mailto:j.lichston@gmail.com
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METAS, presente no plano de trabalho, e os RESULTADOS ACADÊMICOS dispostos na 

cláusula 8º do mencionado contrato original. 

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 (PROAD); 
( x ) Sim 
(    ) Não 
 

Nota da fiscalização: Enquanto corre este procedimento de fiscalização para fins de prestação 
de contas final do contrato, corre em paralelo o processo nº 23077.028748/2017-35. 

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

Nota:  

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

Nota da fiscalização: vistas as análises e relatórios, os pareceres financeiros recomendam 
aprovação. 

 
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 
( x ) Não 
(    ) 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;  
( x ) Sim 
(    ) Não 
Horas/semana de utilização: ________ 
 

Nota da coordenação: LABORATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO DE MATRIZES VEGETAIS 

ENERGÉTICAS – Profa Juliana Espada Lichston; LABORATÓRIO DE SISTEMAS METABÓLICOS E 
BIOINFORMÁTICA – Prof João Paulo Matos Santos Lima; LABORATÓRIO DE QUÍMICA ORGÂNICA – 
Profa Marta Costa 

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

Nota:   

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

Nota da coordenação: Todos os materiais de consumo utilizados no projeto são adquiridos 
com verba do próprio projeto. 

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

Nota: 

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

Nota da coordenação: Em todos os meios de divulgação dos dados do projeto é utilizado o 
nome da UFRN como local de execução da pesquisa e agradecimentos. 
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VII – Roteiro de Acompanhamento – EVENTOS 

 

7.1 – Eventos realizados; 
Orientação do fiscal: se for aplicável a este projeto, solicita-se à coordenação preencher o 
quadro de eventos acadêmico-científicos e disponibilizar documentos comprobatórios ou, se 
estiverem disponíveis, indicar onde podem ser encontrados.  
(obs.: primar por documentos em formato digital, não impresso) 
 

Evento Data/Período Local Nº de 

participantes 

Observação 

(nº de registro da ação de extensão no 

Sigaa ou outra obs. pertinente) 

- - - - - 

- - - - - 

 
Emitir nota explicativa, caso necessário. 

Nota da coordenação: Não se aplica. 

 
 
 
VIII – Roteiro de Acompanhamento – METAS DO PROJETO 
 
8.1 – Quadro de metas;  
Orientação do fiscal:  
 

Em caráter de prestação de contas parcial, a coordenação junto à FUNPEC quantificou o alcance 

de metas em um quadro denominado “Relatório de Execução Físico-Financeira - REFF (documento 

que compõe a prestação de contas (1ª parcial, fl. 4 e 5)). 

Solicita-se à coordenação do projeto disponibilizar ou indicar onde podem ser encontrados 

documentos comprobatórios pertinentes às quantidades declaradas.  

Visto se tratar de um projeto de desenvolvimento científico e tecnológico - fomento à inovação, 

considerando que as metas 1 a 16 do quadro de metas configura matéria específica de botânica, e 

considerando ser essa uma fiscalização administrativa, informa-se ser suficiente a disponibilização 

de relatório técnico ou relato circunstanciado na nota abaixo, contendo dados e informações 

mínimas para a formação do entendimento do fiscal. 

Ademais, da leitura do quadro, verifica-se que a meta 17 projeta “orientação de (25) alunos de 

graduação e pós-graduação da UFRN ao longo da pesquisa”; e a meta 18 “envio de (1) relatório 

final e prestação de contas”, destinado ao MCTI.  

Considerando o caráter cumulativo e progressivo de execução de um projeto acadêmico, solicita-

se que a coordenação indique a situação atual da meta 17 e, se for o caso, forneça lista de alunos 

com trabalhos concluídos ou em desenvolvimento. 

Obs.: primar por documentos em formato digital, não impresso. Caso julgue necessário, a 

coordenação pode usar a ‘Nota’ abaixo para tecer comentários ou esclarecimentos no sentido de 

bem formar o entendimento do fiscal sobre o estágio de desenvolvimento das metas.  
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Emitir nota explicativa e/ou indicar doc. comprobatório. 

Nota da coordenação: [Orientação do fiscal: a coordenação pode retificar / acrescentar 

conteúdo ou informar da existência do relatório técnico de encerramento da pesquisa 

contratada] 

Como trata-se de uma pesquisa científica com amostras vegetais, todos os dados numéricos 

apontados em relatórios são comprovados por fotos dos experimentos de campo e plantas 

armazenadas em frascos no Laboratório de Investigação de Matrizes Vegetais Energéticas da 

UFRN. 

Atendendo à solicitação referente a meta 17, segue a relação de alunos com trabalhos 

concluídos e em desenvolvimento:  

 
 
 
O quadro de orientações acadêmicas a seguir foi fornecido nas fiscalizações anteriores, em 
setembro de 2017 e setembro de 2018. 
 
Por favor, atualizá-lo para o período seguinte, isto é, de outubro de 2018 e até o encerramento 
do projeto em julho de 2019, conforme a quantidade acumulada de orientações. 
 

Nome do Aluno Instituição Título do trabalho 

Categoria 
(Monografia, 
Mestrado ou 
Doutorado) 

Status 

Allyne Do 
Nascimento 

Eufrásio Silva 
UFRN 

Estudo do cártamo (Carthamus 
tinctorius L.) sob dois sistemas de 
adubação e percepção ambiental 
sobre o uso do solo na agricultura 

Mestrado - 
UFRN 

Concluído 

Raimunda 
Adlany Dias Da 

Silva 
UFRN 

Desenvolvimento de Cártamo 
(Carthamus tinctorius L.), opção de 

matriz vegetal energética para a 
produção de biodiesel, no semiárido 

nordestino 

Iniciação 
Científica - 

UFRN 
Concluído 

Raimunda 
Adlany Dias Da 

Silva 
UFRN 

 

Cultivo de diferentes genótipos de 
cártamo em campo e o papel da 
mulher na agricultura familiar do 

semiárido nordestino 

Mestrado - 
UFRN 

Em 
andamento 

Aprovada no 
Exame de 

qualificação 
e defesa 
prevista 

para janeiro 
de 2020 

Juliana Gabriela 
Silva De Lima 

 
UFRN 

 

Influência da Salinidade e do Déficit 
Hídrico no Desenvolvimento e na 

Interação Entre O Sistema 
Antioxidante e as Vias do 

Metabolismo Lipídico em Plântulas de 
Cártamo (Carthamus tinctorius L.) 

Mestrado - 
UFRN 

Concluído 

Emanuel Araujo 
De Macedo 

Sousa 
UFRN 

Efeitos De Fungicidas Aternativos Em 
Carthamus tinctorius L. (Asteraceae), 

Espécie Sugerida Para Cultivo Em 
Agricultura Familiar 

Mestrado - 
UFRN 

Concluído 

Émile Rocha De 
Lima 

UFRN Consorcio De Cártamo E Feião 
Caupi: Alternativa Para A Produção 

Mestrado - 
UFRN 

Concluído 
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De Biodiesel Na Agricultura Familiar 

Gabrielle 
Macedo Pereira 

UFRN 

Carthamus tinctorius L.: Armazenamento 

de sementes, viabilidade do óleo para 
biodiesel e da torta para alimentação 

animal, 

Mestrado - 
UFRN 

Concluído 

Thaís Soares 
Santos 

UFRN 
Carthamus tinctorius L.: Influencias 
da luminosidade e armazenamento 

das sementes na germinacao. 

Monografia - 
UFRN 

Concluído 

Meline Gomes 
Gonçalves 

UFRN 

Regulação da expressão gênica por 
miRNAs e evolução molecular das 

enzimas do Ciclo do Glioxilato 
durante crescimento pós-germinativo 

em oleaginosas 

Monografia - 
UFRN 

Concluído 

Flávia Cunha 
De Morais 

 
UFRN 

 

Sequestro de Carbono em Faveleira 
sem espinhos e cártamo em cultivo 

consorciado no semiárido nordestino 

Iniciação 
Científica - 

UFRN 
Concluído 

Ana Isabel Lima 
Da Costa 
Amurim 

UFRN 

Germinação, Armazenamento e 
Qualidade do óleo de sementes de 

Carthamus tinctorius (cártamo): uma 
matriz para biodiesel no semiárido 

Iniciação 
Científica - 

UFRN 
Concluído 

Talita Maria de 

Macedo 

Damasceno 

 
 
 

UFRN 

 

 

Germinação de sementes e produção 

de mudas de cártamo sob estresse 

hídrico 

 

 

Iniciação 
Científica - 

UFRN 

 

 

Em 
andamento 

Gabriel 
Whebber 

Tavares de 
Oliveira 

    

Fernanda 
Gondim 
Lambert 
Moreira 

UFRN 
Assimilação de carbono e 

transpiração da espécie Carthamus 
tinctorius L. (Asteraceae) 

Iniciação 
Científica - 

UFRN 
Concluído 

Victor Reis 
Tavares 

UFRN 

Estabilidade oxidadita de oleo de 
Carthamus tinctorius L 

Iniciação 
Científica - 

UFRN 
Concluído Edmilson 

Matias Da Silva 
Filho 

UFRN 

Antonio Kleber 
De Medeiros 

Dantas 
IFRN 

 

 

Crescimento Da Faveleira 
(Cnidoscolus quercifolius) Irrigada 

Para A Produção De Biodiesel 

Trabalho de 
conclusão 
de curso – 

IFRN (Apodi) 

 

Concluído 
Josué 

Sizenando Neto 
IFRN 

Ronnio Liniker 
Da Silva E 

Souza 
IFRN 

Eleide Daiane 
Bezerra Da 

Costa 
IFRN 

Crescimento E Desenvolvimento Do 
Cártamo (Carthamus tinctorius L. ) 

 

Trabalho de 
conclusão 
de curso – 

IFRN (Apodi) 

 

Concluído 
Nayara Cristina 

De Souza 
Oliveira 

IFRN 
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Tília Galgane 
De Oliveira 

Freire 
IFRN 

Ivan Alisson 
Cavalcante 

Nunes de Lima 
UFRN 

Estudo da origem e da evolução do 
ciclo do glioxilato em vegetais e suas 

implicações funcionais 

Iniciação 
científica Concluído 

Hudson Pablo 
Nogueira de 

Medeiros 
UFRN 

Extração do óleo de cártamo via 
Soxhlet com banho de óleo 

Iniciação 
científica Concluído 

Willame 
Marinho dos 

Santos 
 

   

Felipe Eduardo 
Freire de Melo 

 
   

Vitoria Maria 
Leônida Pereira 

 
   

Alberi Lourênço 
de Morais Filho 

UFRN 
Cultivo de cártamo sob estresses 
abióticos no semiárido nordestino 

Iniciação 
científica 

Em 
andamento 

Maria Clara 
Filgueira Gomes 
de Sousa 

 
   

Rebecca 
Fernandes 
Erickson 

 
   

Mateus Mello 
de lima 

 
   

 
 
 
 
Orientação do fiscal:  
Na seção seguinte, trataremos dos resultados do projeto, considerando que o mesmo 
completou 1 (um) ano de vigência. Para tanto: 

1. Solicita-se à coordenação atentar, a título de revisão, aos objetivos e resultados 
pactuados no contrato. 

2. Solicita-se também à coordenação do projeto disponibilizar documentos 
comprobatórios, caso já existam. Obs.: primar por documentos em formato digital, 
não impresso. Caso julgue necessário, a coordenação pode usar o campo ‘Nota’ 
para tecer comentários ou esclarecimentos no sentido de bem formar o 
entendimento do fiscal sobre os resultados alcançados até o momento. 

 
IX – Roteiro de Acompanhamento – RESULTADOS ACADÊMICOS 
 
9.1 – Objeto, Objetivos Específicos e Resultados Esperados; 
 

Conforme o Plano de Trabalho contratado, compreende o OBJETIVO GERAL: 

“aprofundar estudos nas áreas de agronomia, anatomia, bioquímica, fisiologia e química, 
para estabelecer o cultivo do cártamo e da faveleira como culturas viáveis para a produção 
de biocombustíveis no semiárido nordestino. 

 

Os RESULTADOS ACADÊMICOS ESPERADOS são: 

RESULTADOS ACADÊMICOS ESPERADOS 

Indicador Quant. 

Artigo completo publicado em periódico científico 4 
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RESULTADOS ACADÊMICOS ESPERADOS 

Indicador Quant. 

Observação: Há a previsão de publicação de no mínimo 4 artigos científicos em revistas internacionais com os 

resultados a serem alcançados na pesquisa. 

Geração de novos produtos/processos 2 

Observação: Duas metodologias a serem executadas na pesquisa caracterizam este projeto como inovação 

tecnológica, onde serão desenvolvidos novos processos ou haverá aprimoramento de processos existentes. As 

metodologias citadas são: 1- Prospecção do transcriptoma do cártamos e da faveleira, utilizando a técnica de RNA-Seq, 

durante a etapa de preenchimento da semente. A partir disto, um mapa transcriptômico será obtido, contendo desde a 

estrutura do transcrito até o nível de expressão de cada gene identificado. 2 - Os estudos de seed coating nas sementes 

de cártamo. 

Resumo publicado em anais de eventos 4 

Observação: Pretende-se a publicação de no mínimo 4 resumos em anais de evento, sendo um deles internacional. 

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

1 

Observação: Esta pesquisa propõe uma parceria da UFRN com a Ben Gurion University, em Israel. Uma parceria 

inovadora para a UFRN, pois será a primeira com uma universidade do Oriente Médio, segundo a Secretaria de Relações 

Internacionais (SRI-UFRN). Isso certamente abrirá as portas da UFRN para inúmeras cooperações futuras, contribuindo 

com o crescimento institucional tão almejado por todos e claramente definido no nosso PDI. 

Tese de pós-doutorado relacionado com o objeto do projeto; 1 

Observação: Parte dos trabalhos da presente pesquisa será utilizada para a realização do pós-doutorado da Profa 

Juliana Espada Lichston, mais especificamente a primeira fase do projeto a ser realizada na Ben Gurion University. 

Número de monografias realizadas em função do projeto 2 

Observação: Há a previsão de no mínimo 2 monografias a serem executadas durante a pesquisa. 

Número de dissertações de mestrado realizadas em função do projeto 2 

Observação: Há a previsão de no mínimo 2 dissertações de mestrado a serem executadas durante a pesquisa. 

 
 
 
SOLICITAÇÃO DO FISCAL:  
vistos os resultados pactuados no contrato, fornecer a seguir o que foi alcançado no período 
correspondente, na coluna marcada à direita. Out/2018 a Jul/2019 
 
9.2 – Resultados Alcançados; (Para coordenação do projeto quantificar e disponibilizar documentos 

comprobatórios, caso já tenham sido produzidos. Obs.: primar por documentos comprobatórios em 
formato digital, não impresso. Caso julgue necessário, tecer comentários ou esclarecimentos) 
 

INDICADORES DE RESULTADO ACADÊMICO DO PROJETO 
Quant. 

apurada em 
set/2017 

Quant. 
apurada de 
set/2017 a  
set/2018 

Quant. 
apurada de 
out/2018 a  

jul/2019 

1.  Ações de Extensão; 2 - - 

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

10 - 
- 

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

100 - 
- 

4. Municípios do RN contemplados por ações de extensão;               2 - - 

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; 

- - 
- 
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7. Capacitação relacionada com o projeto; - - - 

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

1 - 
- 

9. Artigo científico produzido (não publicado); 1 1 3 

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

- - 
1 

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

1 1 
- 

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

13. Resumo publicado em anais de eventos; 6 9 6 

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

15. Capítulo de livro publicado ou a ser publicado com ISBN; 1 2  

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

17. Projetos de iniciação científica, realizados em função do projeto; 5 1 3 

18. Monografias realizadas em função do projeto; 2 - - 

19. Dissertações de mestrado realizadas em função do projeto; 4 - 2 

20. Teses de doutorado realizadas em função do projeto; - - - 

21. Teses de pós-doutorado realizadas em função do projeto;      Relatório 
Parcial Pos-Doctor 

1 - 
- 

22. Trabalhos de conclusão de curso realizados em função do projeto; 2 - - 

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; 

1 - 
- 

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); - - 2 

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

- - 
- 

35. Registro de software desenvolvido; - - - 

36. Prêmios;  1 - - 

37. Outros (detalhar); - - - 
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Nota da coordenação (detalhamento dos resultados atuais): 

 

Artigo Científico completo publicado em periódico de circulação nacional: PERCEPÇÕES DE 

ESTUDANTES DO CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA SOBRE O USO DE FERTILIZANTES 

NO SEMIÁRIDO.  

Revista Ibero-Americana de Ciências Ambientais (RICA V09 N08 2018), QUALIS CAPES B1 

Sustenere Publishing Corporation. – ANEXO 1 

 

Artigo Científico (não publicado) em preparação para Publicação em periódicos 

internacionais:  

- Morphological Response of Safflower Leaves under Water Stress  

- Germinação de cártamo sob diferentes níveis de estresse hídrico 

- Morfofisiologia, produtividade e teor de óleo de três cultivares de cártamo no semiárido do 

Nordeste brasileiro.  

 

Resumo publicado em anais de eventos . – ANEXO 2 a 7 

- Matrizes energéticas nativas e introduzidas no Brasil para produção de biodiesel – ANEXO 2 

- Biodiesel de Cártamo: Por um Sertão Verde e Produtivo – ANEXO 3 

- Influência da adubação nitrogenada na anatomia vascular de cártamo – ANEXO 4 

- Plant Development and Seed/Oil Productivity in Safflower under Water Stress – ANEXO 5 

- Produtividade de sementes e teor de óleo de Carthamus tinctorius L. cultivado no Semiárido 

Nordestino – ANEXO 6 

- Matrizes vegetais potenciais para a produção de biodiesel no Norte-Nordeste – ANEXO 7 

 

Projetos de iniciação científica, realizados em função do projeto: 

- Germinação de sementes e produção de mudas de cártamo sob estresse hídrico - Talita Maria de 

Macedo Damasceno e Gabriel Whebber Tavares de Oliveira 

- Extração do óleo de cártamo via Soxhlet com banho de óleo - Hudson Pablo Nogueira de 

Medeiros 

- Cultivo de cártamo sob estresses abióticos no semiárido nordestino: Willame Marinho dos Santos; 

Felipe Eduardo Freire de Melo; Vitoria Maria Leônida Pereira; Alberi Lourênço de Morais Filho; 

Maria Clara Filgueira Gomes de Sousa; Rebecca Fernandes Erickson; Mateus Mello de lima 

 

Dissertações de mestrado realizadas em função do projeto – ANEXOS 8 E 9 

- Estudo do cártamo (Carthamus tinctorius L.) sob dois sistemas de adubação e percepção 

ambiental sobre o uso do solo na agricultura - Allyne Do Nascimento Eufrásio Silva – ANEXO 8 

- Cultivo de diferentes genótipos de cártamo em campo e o papel da mulher na agricultura familiar 

do semiárido nordestino - Raimunda Adlany Dias Da Silva – ANEXO 9 
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Geração de novos produtos ou processos (Inovação): 

Um dos objetivos da presente proposta foi realizar uma prospecção do transcriptoma do 

cártamo, utilizando a técnica de RNA-Seq, durante a etapa de preenchimento da semente. A partir 

disto, um mapa transcriptômico foi obtido, contendo desde a estrutura do transcrito até o nível de 

expressão de cada gene identificado, configurando inovação tecnológica. Além disso, 

atualmente existem poucos trabalhos na literatura relatando o efeito de novas substâncias para pré-

tratamento e seed coating de sementes, como uma maneira de melhorar a performance do sistema 

antioxidante da semente e se ele é eficaz para aumentar o vigor e a viabilidade no campo. Caso 

sejam eficazes, estes tratamentos podem ser aplicados para a diminuição das perdas devido ao 

processo de envelhecimento ou, no caso de sementes oleaginosas como o cártamo, manter a 

qualidade dos óleos armazenados para a produção de biocombustíveis. Os estudos de seed 

coating feitos nas sementes de cártamo, confugiram inovação tecnológica. Os resultados 

destas duas ações estão descritos no relatório técnico. 

 

 
 
 
 
 
 
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); 
 

 

As metas inicialmente previstas no projeto foram cumpridas com resultados 

alcançados superiores aos inicialmente planejados em quantidade e qualidade. 

Os alunos do projeto tiveram uma ampla formação acadêmica e científica, devido ao 

envolvimento em várias atividades como cultivo em campo e análises laboratoriais, tabulação 

de dados, escrita de artigos científicos, resumos e banners apresentados em congressos 

científicos.  

A fase do trabalho realizada na Ben-Gurion University (BGU) em Israel trouxe 

inovação científica e tecnológica ao projeto e uma parceria exitosa entre a BGU e a UFRN, 

verificada não só com os excelentes resultados da pesquisa, bem como com a continuidade da 

parceria. Este projeto viabilizou o primeiro convênio assinado entre a UFRN e uma 

universidade do Oriente Médio, trazendo grandes avanços para ambas instituições e a 

assinatura de um outro projeto científico financiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, 

Inovações e Comunicações. 

Ressalta-se que os resultados deste projeto demonstram que o cártamo é uma 

oleaginosa tolerante aos estresses abióticos do semiárido nordestino, com produtividade de 

sementes e teor de óleo superiores aos encontrados na soja, a principal oleaginosa do Brasil 

atualmente.  

Neste projeto foram realizados estudos sobre a aplicação e o potencial do cártamo e da 
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faveleira como alternativa viável para a produção de biocombustíveis, no contexto da 

agricultura familiar, na região do semiárido nordestino. Aspectos como a adaptação destas 

espécies às condições edafoclimáticas do semiárido, produção de sementes, aproveitamento 

dos óleos para produção de biodiesel, análise da expressão gênica, regulação do nível de 

irrigação para a espécie no semiárido, etc., foram intensivamente trabalhados e demonstram 

que o cártamo e a faveleira podem ser efetivamente adotados como culturas energéticas no 

Sertão.  

Quanto a faveleira, o potencial da espécie é evidente, no entanto, algumas lacunas 

precisam ser preenchidas para um cultivo em maior escala desta cultura, principalmente a 

produção sincronizada das sementes nos indivíduos em campo. 

O cártamo, sendo uma planta de ciclo curto, apresentou produção de sementes 

sincronizadas e de fácil manejo com produtividade anual superior à soja no Brasil, 

sendo aproximadamente 1.600 kg de sementes por hectare, com estimativa de cerca de 

6.400 kg/ha ao ano e teor de óleo entre 35 a 45%. Contrastando com os dados mais 

animadores para a produtividade anual de soja no Brasil de 3.300 kg/ha e somente 20% 

de óleo nas sementes. Além disso, o cártamo mostrou-se uma espécie resistente a 

pragas, com mínima necessidade de irrigação, baixos custos de produção e alto teor de 

fibras e proteínas na torta residual, agregando valor à espécie.  

 Tais resultados evidenciam a importância do projeto no contexto 

socioeconômico do sertão nordestino, contribuindo para a inserção da região na matriz 

energética brasileira. 

 

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

Recomenda-se à Coordenação do projeto que entregue o Relatório Técnico final da 

pesquisa à PROPLAN, na Divisão de Fiscalização, para guarda e comprovação do pleno 

alcance das metas do projeto. Tal pendência não acarreta prejuízo para emissão do presente 

relatório e do parecer técnico-acadêmico exatamente porque o fiscal pode deixar registrada 

recomendação que abarque atos de período após a vigência do contrato e conclusão da 

prestação de contas, visto ser natural em projetos de pesquisa acadêmica que seus resultados 

se estendam ao tempo bem mais extenso que o prazo do contrato, com frutos que podem 

render publicações posteriores etc.  

Por fim, fica aqui o registro do modo sempre diligente e de pronto atendimento com que a 

coordenadora recebeu e tratou as demandas da fiscalização, de modo que desejamos à 

coordenação votos de êxito em projetos futuros. 
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XII – Roteiro de Acompanhamento – CONCLUSÃO 
 
12.1 – Parecer técnico 
 
Período de Abrangência: Outubro/2018 a Julho/2019 (Pcontas final) 
 

Vistos os documentos autuados nos processos nº 23077.026848/2016-46 (de submissão do projeto) 

e nº 23077.028748/2017-35 (de prestação de contas), entre eles o contrato nº 5277.21.1416 UFRN-

FUNPEC e seu Plano de Trabalho; em cumprimento das disposições presente no art. 13 da Resolução 

nº 061/2016 – CONSAD/UFRN
1
 e analisados os documentos fornecidos pela Coordenação nessa 

fiscalização (arquivados em suporte digital); considerando as consultas feitas ao Portal da 

Transparência da FUNPEC e aos SIGs UFRN; conhecidas as notas e recomendações presentes 

nesse Relatório nº 405; e conforme mostrado nos quadros de metas do projeto acadêmico “O cultivo 

consorciado de Cnidoscolus quercifolius Pohl. (faveleira sem espinhos) e Carthamus tinctorius L., 

espécies cotadas para seqüestro de carbono e produção de biodiesel no semiárido nordestino”, 

conclui-se que, no que toca a dimensão acadêmica, a Coordenação ATINGIU os resultados 

pactuados, de forma que se opina pela aprovação dos resultados apresentados nesta fiscalização. 

 
 
 

Natal/RN, 26 de Setembro 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. 
 

 

                                                           
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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