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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO 

Fiscalização nº 408 Período da ação de controle 14/06/2019 à 27/09/2019 

 

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 - 

Telefone/e-mail - 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Título do Projeto 

PRESERVAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DOCUMENTAL 
REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO/PNLD 
(AMPLIAÇÃO 2011 A 2015) E DO PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA 
DA ESCOLA/PNBE (INSTALAÇÃO 2005 A 2015) 

Número do projeto (SIPAC) 252/2014 

Tipo/Natureza do Projeto EXTENSÃO - ESTUDO 

Coordenador(a) LIGIO JOSE DE OLIVEIRA MAIA 

Objeto 

Obter o apoio na execução das atividades e na gestão administrativa e 
financeira da CONTRATADA ao Projeto Acadêmico sob o título 
“PRESERVAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DOCUMENTAL 
REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO/PNLD 
(AMPLIAÇÃO 2011 A 2015) E DO PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA 
DA ESCOLA/PNBE (INSTALAÇÃO 2005 A 2015), que consiste em dar 
continuidade à preservação do Acervo Documental (livros didáticos 
inscritos no Programa Nacional do Livro Didático 2011 a 2015 e fichas 
resultantes dessas avaliações) e incorporação do acervo do Programa 
Nacional Biblioteca na Escola 2005 a 2015 – doravante referenciados 
nesse documento como Acervos –, por meio da ampliação do MEMORIAL 
DO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO na UFRN. 

Número do Contrato 4524.21.1414 Vigência 28/11/2014 a 30/12/2018 



 
PROPLAN/UFRN Relatório de Fiscalização de Projeto Acadêmico Pág. 2 de 8 

Valor (R$) 925.775,29 

Processo 

Nº 23077.057392/2014-02 

( x ) Submissão do projeto 

Nº 23077.063353/2015-17 

( x ) Prestação de Contas 
Origem do recurso  

Recurso 
incorporado ao 
Orçamento 
UFRN 

Dados Bancários Banco do Brasil Ag.: 3795-8 C/C: 10.813-8 

 
 
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 

LIGIO JOSE DE OLIVEIRA 

MAIA 

UFRN Coordenador ligiomaia@yahoo.com.br 

HAROLDO LOGUERCIO 

CARVALHO 

UFRN Vice-coord. haroldolc@gmail.com 

 

 
II – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

A UFRN e a FUNPEC celebraram o contrato nº 4524.21.1414, cujo objeto está 

devidamente descrito na folha 1 (um) desse documento, publicado em 03/12/2014 no Diário 

Oficial da União nº 234, pág. 114, Seção 3. O valor do projeto importa em R$ 925.775,29. As 

cláusulas 13ª e 14ª versam, respectivamente, sobre as condições de repasse e pagamento, e 

prestação de contas. 

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

prestação de contas (23077.063353/2015-17). Outras fontes de informação documental desse 

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

UFRN, o processo nº 23077.057392/2014-02, de submissão e acompanhamento do projeto, 

autuado em pasta própria na PROPLAN nº 4524.21.1414, sobretudo o contrato, o plano de 

trabalho, e os documentos e respostas enviadas pela Coordenação. 
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Os detalhes orçamentários, financeiros e contábeis da execução dos recursos são 

apreciados pela Diretoria de Contabilidade e Finanças da Pró-Reitoria de Administração (DCF-

PROAD); e o monitoramento da DIMENSÃO FÍSICO-ACADÊMICA do projeto é atribuição da 

PROPLAN, que observando o art. 13 da Resolução nº 061/2016 – CONSAD/UFRN, delimita o 

escopo deste relatório ao confronto das comprovações enviadas pela coordenação com as 

METAS, presente no plano de trabalho, e os RESULTADOS ACADÊMICOS dispostos na 

cláusula 8º do mencionado contrato. 

Destaque-se que estão observados o princípio da segregação de funções e o respeito 

aos encargos e limites de competência, estando identificados os agentes que atuam em todo o 

ciclo de gestão do projeto, incluído nesse ciclo a proposição, coordenação e homologação do 

projeto, a assinatura do instrumento jurídico, a execução e a prestação de contas. 

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

Nota da fiscalização: processo nº 23077.063353/2015-17 

 
3.2 – Consta entre os documentos recebidos pela fiscalização o Parecer Financeiro da 
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:  
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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; 
( x ) Sim 
(    ) Não 
 

Nota: 

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

Nota da fiscalização: No processo em análise nessa fiscalização e em consulta realizada ao 
Portal da Transparência da Funpec consta a previsão e processamento de aquisição de bens, 
sendo a PROAD a responsabilidade de análise da documentação, o que foi objeto no 
processo de Pcontas em comento. 

 
 
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: Memorial do PNLD, situado no Depart. de História. 

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

Nota: 

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

Nota da coordenação: Com o projeto de digitalização e tratamento do acervo do PNLD, a 
UFRN se tornou referência em pesquisas e estudos sobre materiais instrucionais fornecidos 
pelo Estado brasileiro, no que corresponde ao maior programa de distribuição de livros do 
mundo. 

 
 
 
VII – Roteiro de Acompanhamento – EVENTOS 

 

7.1 – Eventos realizados; (Para coordenação do projeto descrever e disponibilizar documentos 

comprobatórios) 

 

Evento Data/Período Local Nº de 

participantes 

Observação/Registro/ 

Doc. Comprobatório 

- - - - - 

- - - - - 

 

Nota: Não se aplica 
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VIII – Roteiro de Acompanhamento – METAS DO PROJETO 
 
Período de abrangência: de 2017 a 2018 
 
8.1 – Quadro de metas;  
 
Nota da fiscalização: Vistos os Relatórios de Execução Físico-Financeira constantes no 
processo de prestação de contas, julga-se dispensável a transcrição dos quadros de metas 
aqui, por tratarem os documentos de conteúdo e objetivo idênticos, qual seja, demonstrar a 
evolução do alcance das metas, e como aqui se trata de prestação de contas final, demonstrar 
o estágio em que se encerrou o projeto. 
 

 
 
 
IX – Roteiro de Acompanhamento – RESULTADOS ACADÊMICOS 
 
9.1 – Resultados Esperados;  
(Para o fiscal transcrever do contrato a cláusula de resultados ou conteúdo do plano de trabalho que 
versa sobre os resultados esperados) 

 
OBJETIVO GERAL: 

 O objetivo deste projeto é dar continuidade à preservação do Acervo Documental 
(livros didáticos inscritos no Programa Nacional do Livro Didático 2011 a 2015 e fichas 
resultantes dessas avaliações) e incorporação do acervo do Programa Nacional 
Biblioteca na Escola 2005 a 2015 – doravante referenciados nesse documento como 
Acervos –, por meio da ampliação do MEMORIAL DO PROGRAMA NACIONAL DO 
LIVRO DIDÁTICO na Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

 É objetivo deste projeto elaborar, por meio de análises e diagnósticos dos acervos, 
estratégias metodológicas que vem a contribuir para a difusão de pesquisas e estudos 
referentes ao conjunto do material didático e paradidático que vem sendo 
implementado como política pública de Estado ao longo das últimas décadas. O 
manuseio e o tratamento arquivístico a ser instituído no arranjo documental prevê a 
inserção de estudantes de graduação que possam atuar como facilitadores para o 
desenvolvimento de projetos de conclusão de curso, dissertações e teses tendo como 
base os referidos acervos. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

- Catalogação e higienização dos Acervos do PNLD e PNBE; 

- Digitalização dos Acervos; 

- Elaboração do arranjo documental 

- Reorganização da acessibilidade à pesquisa no Banco de Dados. 

 
 
Resultados Esperados: 
 

 Complementar o acervo atual do Memorial do PNLD, instalado em 2011, e instalará o 
acervo do PNBE. Estes acervos compreendem exemplares únicos que foram confiados 
pela Secretaria de Educação Básica - MEC a UFRN.  

 A proposta original deste projeto, assim como o anterior, é garantir o acesso aos 
pesquisadores, especialmente da área de Ensino, a partir deste amplo conjunto de 
livros didáticos e paradidáticos de todas as áreas de conhecimento que vem sendo 
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disponibilizados pelo FNDE às escolas públicas do país ao longo dos últimos quinze 
anos.  

 Espera-se também que este projeto seja um ponto de apoio para cursos de pós-
graduação, especialmente, os mestrados profissionais que se encontram em fase de 
implantação pela CAPES.  

 Em razão de ter sido a UFRN a instituição escolhida como depositária de tais acervos, 
iremos instituir, a partir de estudos e diagnósticos, os procedimentos metodológicos 
necessários a melhor forma de tratamento arquivístico a fim de criar-se as condições 
de facilitação a projetos futuros nas áreas de ensino e pesquisa referentes aos objetos 
didáticos e paradidáticos utilizados pelas escolas públicas do país. 

 
 
 
 
 
9.2 – Resultados Alcançados;  
 
Período de abrangência: de 2017 a 2018 
 

Nota da fiscalização: a coordenação do projeto entregou, além do Relatório de Execução 

Físico-Financeira (REFF) junto a FUNPEC, o Relatório de Cumprimento do Objeto. O primeiro 

de refere ao estágio de alcance das metas traçadas no plano de trabalho e foi atualizado a 

cada prestação de contas parcial efetuada. O segundo traz a demonstração do cumprimento 

do objeto acadêmico contratado, entregue ao fim da vigência do contrato, onde a coordenação 

relatou as ações empreendidas, frente ao que foi planejado, e os benefícios decorrentes dos 

esforços travados no decorrer do projeto. Vê-se tratar o projeto de duas frentes distintas de 

esforços: a primeira de aquisição de equipamentos e instalação das tecnologias necessárias à 

recepção, digitalização, tratamento, guarda e disponibilização do acervo dos programas de livro 

de didáticos do sistema de educação pública básica brasileira. A segunda de esforço e manejo 

de recursos materiais e humanos para atingir os objetivos acadêmicos relatados anteriormente, 

ligados ao ensino, pesquisa e extensão acadêmica universitária, bem como a acessibilidade do 

banco de dados do programa. 

Nota da fiscalização: Fontes consultadas pelo fiscal:  

https://cchla.ufrn.br/pnld/ 

https://cchla.ufrn.br/pnld/biblioteca-2/dissertacoes/ 

https://cchla.ufrn.br/pnld/artigos/ 

https://cchla.ufrn.br/pnld/biblioteca-2/monografias/ 

https://cchla.ufrn.br/pnld/biblioteca-2/teses/ 

https://cchla.ufrn.br/pnld/eventos/didatica-historia/ 

Relatório de Cumprimento do Objeto e Relatórios de Execução Físico-Financeira (Metas) 

entregues pela coordenação junto à FUNPEC e constantes na prestação de contas. 

Códigos de projetos de extensão vinculados ao projeto acadêmico em tela, vistos no SIGAA:  

PD012-2014 e PJ791-2016. Observação: os relatórios dessas ações de extensão não foram 

encontrados. 

https://cchla.ufrn.br/pnld/
https://cchla.ufrn.br/pnld/biblioteca-2/dissertacoes/
https://cchla.ufrn.br/pnld/artigos/
https://cchla.ufrn.br/pnld/biblioteca-2/monografias/
https://cchla.ufrn.br/pnld/biblioteca-2/teses/
https://cchla.ufrn.br/pnld/eventos/didatica-historia/
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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 
e/ou local; 

- 

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

- 

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

13. Resumo publicado em anais de eventos; - 

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

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

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

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

18. Monografias realizadas em função do projeto; - 

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

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

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

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

23. Estágios de pós-doutorado realizados em função do projeto; - 
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24. Produção de obra artística coreográfica; - 

25. Produção de obra artística literária; - 

26. Produção de obra artística musical;  - 

27. Produção de obra artística teatral; - 

28. Produção de obra cinematográfica; - 

29. Produção de obra de TV/Vídeo; - 

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

- 

31. Produção ou atualização didático-pedagógica; - 

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

- 

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

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

- 

35. Registro de software desenvolvido; - 

36. Prêmios;  - 

37. Outros (detalhar); - 

 

 
 
 
 
 
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); 
 

Nada referido. 

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

Nada referido. 
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XII – Roteiro de Acompanhamento – CONCLUSÃO 
 
12.1 – Parecer técnico 
 
Período de abrangência: de 2017 a 2018 
 

Vistos e analisados os documentos instruídos no processo n
o
. 23077.063353/2015-17 

(prestação de contas), contrato nº 4524.21.1414, conforme disposição presente no art. 13 da 

Resolução nº 061/2016 – CONSAD/UFRN
1
 e com base nas comprovações acessadas pela 

fiscalização relacionadas às METAS E RESULTADOS ACADÊMICOS, escopo desta análise, 

concluímos que o projeto “PRESERVAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DOCUMENTAL 

REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO/PNLD (AMPLIAÇÃO 2011 A 

2015) E DO PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA DA ESCOLA/PNBE (INSTALAÇÃO 2005 A 

2015)” atingiu as metas e resultados acadêmicos, conforme mostrado nos Relatórios de 

Execução Físico Financeira e no Relatório de Cumprimento do Objeto de modo que se opina 

pela aprovação dos resultados levantados nesta fiscalização. 

 
 

Natal/RN,  27 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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