
PROPLAN/UFRN – Relatório de Fiscalização de Projeto Acadêmico Página 1 -16

Relatório de Fiscalização

Fiscalização nº 416 Período da ação 17/09/2019 – 15/10/2019

IDENTIFICAÇÃO DO FISCAL

Nome Rodrigo Raniere Xavier Cabral

Siape 1967522

Unidade de lotação PROPLAN

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO

Entidade Fundação Norte-Riograndense de Pesquisa e Cultura

CNPJ da entidade 08.469.280/0001-93

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

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

Telefone para contato (84) 3092-9200

Município Natal UF RN

Técnico do projeto Karina Dias

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

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

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

Número do projeto (SIPAC) 189/2015

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

Coordenador RICARDO ALEXSANDRO DE MEDEIROS VALENTIM

Objeto

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

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

Valor (R$) 15.638.990,00
Processo

Nº. 23077.073419/2016-68

( x ) 4ª Prestação de Contas ProplanOrigem do recurso TED-MS nº056/2015

Dados Bancários Banco: BCO BRASIL Ag.: 3795-8 Cc: 11246-1
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I – Introdução

Os trabalhos de fiscalização foram realizados no exercício do dever desta IFES,
representada pela Coordenadoria de Convênios e Contratos Acadêmicos, visando acompanhar,
orientar e supervisionar a execução do projeto acadêmico, vinculado ao instrumento jurídico
pactuado, sobretudo, para atestar a regular execução do objeto contratado por meio do
cumprimento das metas e resultados acadêmicos previstos, primando pela eficiência, eficácia e
efetividade do projeto.

Dando cumprimento ao art. 67 da Lei nº 8.666/93, 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

Ricardo Valentim UFRN Coordenador ricardo.valentim@ufrnet.br

Milena C. Duarte de Almeida UFRN Pesquisadora
LAIS

milenaduartea@gmail.com

II – Considerações Iniciais

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

Ademais, esta fiscalização foi acionada pelo trâmite de rotina de controle da PROPLAN,
relativo à sua 4ª parcial. Outras fontes de informação documental desse Relatório de
Fiscalização foram: o portal da Transparência da FUNPEC, os Sistemas SIG-UFRN, o
processo nº 23077.038001/2015-23 de submissão e acompanhamento do projeto, autuado em
pasta própria na PROPLAN nº 4918.21.1415, e, sobretudo, o instrumento contratual, plano de
trabalho e todos os documentos e respostas fornecidos tempestivamente pela coordenação do
projeto.

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

III – Roteiro de Acompanhamento – ASPECTO FINANCEIRO

3.1 – O projeto já foi objeto de processo de prestação de contas (PROAD);
( x ) Sim
( ) Não
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NOTA DA FISCALIZAÇÃO: para os períodos compreendidos entre 18/12/2015 a 30/06/2016;
01/01/2017 a 30/06/2017; e 01/07/2017 a 31/12/2017. Para demais períodos que
compreenderam à execução do projeto até o final de 2018, cabe informar que eles estão ainda
em análise no âmbito da PROAD.

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

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Esta fiscalização foi acionada pelo trâmite de rotina de controle da
PROPLAN, relativo à sua 4ª parcial.

3.3 – O parecer financeiro emitido pela DCF quanto à aprovação;
( x ) É favorável
( ) É desfavorável
( ) Não se aplica
NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Para os períodos citados no item 3.1

IV – Roteiro de Acompanhamento – OBRAS LABORATORIAIS

4.1 – O projeto possui obras laboratoriais;
( ) Sim
( x ) Não

4.2 – Consta entre os documentos recebidos pela fiscalização o Parecer Técnico emitido pela
Superintendência de Infraestrutura quanto ao andamento da obra;
( ) Sim
( ) Não
( x ) Não se aplica

V – Roteiro de Acompanhamento – MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS

5.1 – O projeto possui aquisição de materiais permanentes;
( x ) Sim
( ) Não

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: O atesto do tombamento dos equipamentos que são adquiridos
durante a execução do projeto é feita pela DCF/PROAD no momento das prestações de contas,
e tendo em vista o não acesso pelo fiscal da PROPLAN ao processo de prestação de contas
atinentes aos anos de 2018 e, possivelmente, de 2019, que estava em posse da DCF/PROAD
ao tempo desta ação, impende anotar que o mesmo apenas se valeu, conforme a ação anterior,
de consulta das informações constantes no portal da transparência da FUNPEC, em
17/09/2019, para inferir que os materiais permanentes adquiridos e incorporados até então na
UFRN correspondem ainda ao mesmo valor de R$ 94.218,04. Para informações precisas
quanto a essa questão, faz-se necessário o leitor desse relatório remeter atenção ao processo
de prestação de contas, mais especificamente aos seus documentos financeiros analisados
pela PROAD para os anos supracitados.

5.2 – Constam entre os documentos recebidos pela fiscalização os que atestam a incorporação
dos materiais permanentes adquiridos ao patrimônio da UFRN;
( ) Sim
( ) Não
( x ) Não se aplica
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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: O Projeto está sendo desenvolvido no Laboratório de Inovação
Tecnológica em Saúde – LAIS/HUOL/UFRN e na Secretaria de Educação a Distância da UFRN.

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

NOTA DA COORDENAÇÃO:

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

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

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

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

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

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

7.1 – Eventos realizados

SOLICITAÇÃO DO FISCAL: Informe todos os eventos de Informática em Saúde porventura já realizados neste ano de 2019, mencionando: data, local e
participantes. Forneça registro fotográfico, lista de presença ou qualquer outro documento que comprove a realização do evento e a participação das
pessoas.

PS.: A título de informação, os EVENTOS podem ser caracterizados como: campanhas em geral, campeonatos, ciclo de estudos, circuitos, colóquios,
concertos, conclaves, conferências, congressos, debates, encontros, oficinas, espetáculos, exposições, feiras, festivais, fóruns, jornadas, lançamento de
publicações e produtos, mesas redondas, mostras, olimpíadas, palestras, recitais, semanas de estudos, seminários, simpósios e torneios, entre outras
manifestações similares que congreguem pessoas em torno de objetivos específicos. (Art. 16 da Resolução 077/2017 – CONSEPE)

Evento Data/Período Local Nº de participantes Observações

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

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

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

( x) Parcial – período de Execução da Parcela: de MARÇO 2019 até
AGOSTO de 2019

( ) Final – Período de Execução do projeto:

EXECUÇÃO FÍSICA

META ETAPA/FASE DESCRIÇÃO
UNID. DE
MEDIDA

QUANTIDADE
PROGRAMADA
NO PROJETO

QUANTIDADE EXECUTADA

(a) NOS
PERÍODOS

ANTERIORES
(até fevereiro
de 2019)

(b) NO
PERÍODO

(MARÇO/2
019 a

agosto/201
9)

ACUMULADA
(a+b)

1 - Meta 1:
Desenvolver
pesquisa de
requisitos,
processos e
protocolos
educacionais
para modelar
sistemas

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

Documento 03 03 00* 03

SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 01 – Conforme convencionado, peço o envio de todos os 03 tipos documentos que foram possivelmente
produzidos com a pesquisa de requisitos a partir de MARÇO 2019 até AGOSTO de 2019 para os sistemas em desenvolvimento pelo projeto.

Lembro que até a última ação (3ª parcial) foram fornecidos, como comprovação parcial dessa meta, os documentos: MDS - Documento de
Visão de Negócio; MDS - Documento de Definição Arquitetural; e MDS – Modelos de Caso de Uso até então produzidos para os sistemas AVASUS;
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PSBE; RETSUS; SABIÁ (INTEGRADOR); SISMAEIS, e BIG DATA. Desta forma, vê-se então que para esta ação a coordenação precisa enviar esses
tipos de documentos que ainda foram feitos para esses 06 sistemas citados, bem como para os outros 08 (oito) sistemas restantes, para perfazer
o total de 14* que está estabelecido na meta 02.

NOTA DA COORDENAÇÃO: Por motivos de atraso da parcela em aberto, a Coordenação do Projeto optou por manter os sistemas a fim de
inviabilizar o seu funcionamento. Desse modo, não foram implementadas novas funcionalidades, não havendo a necessidade de atualização dos
documentos de visão, de casos de uso e de arquitetura.

*NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Apenas reforçar que a ausência de quantidade na coluna “(b) NO PERÍODO” exprime tão somente que não houve
atualização, no período referenciado nesta fiscalização, dos documentos que estão relacionados com a meta 01 para os 14 sistemas previstos na
meta 02 e que, conforme já esclarecido em fiscalizações anteriores, a sua quantidade máxima é de 03 com a peculiaridade de que eles são
atualizados com a inclusão informacional de outros incrementos que são conferidos nos sistemas até o final da vigência do projeto, o que não
ocorreu para o período coberto nesta fiscalização.

2 -
Desenvolver
sistemas
previstos nas
atividades de
especificação

Execução

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

Código
Versionado

14 06 00 06

SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 02 – Conforme já recomendado e acordado no tocante à importância de ter uma capa evidenciando o mês e ano
do versionamento realizado, solicita-se o envio dos códigos fonte, com CAPA , porventura versionados a partir de MARÇO de 2019 para os SEIS
(06) - ou quantidade atualizada - de sistemas.

Ps.: : até a última fiscalização foram apresentados códigos versionados de 06 sistemas: AVASUS; PSBE; RETSUS; SABIÁ (INTEGRADOR),
SISMAEIS e CURRÍCULO NACIONAL.



PROPLAN/UFRN – Relatório de Fiscalização de Projeto Acadêmico Página 8 - 16

NOTA DA COORDENAÇÃO: Por motivos de atraso da parcela em aberto, a Coordenação do Projeto optou por manter os sistemas a fim de de
inviabilizar o seu funcionamento. Desse modo, não foram implementadas novas funcionalidades, não ocorrendo novos versionamentos dos sistemas.

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Como consequência da não execução da meta 01 se deu também a inexecução da meta 2. Sem necessidade de repisar
aqui todos os esclarecimentos anotados nas ações anteriores sobre a relação delas, salienta-se apenas que a meta 02 está imbricada com a meta 1
e que até o momento, conforme reiterado na coluna “acumulada (a+b)”, a coordenação comprovou o desenvolvimento de 06 sistemas dos 14
programados, foram eles: AVASUS; PSBE; RETSUS; SABIÁ (INTEGRADOR), SISMAEIS e CURRÍCULO NACIONAL.

3 - Realizar
plano de
testes

Controle de
qualidade

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

Documento 02 01 00 01

SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 03 – Para o caso de indicação de valor na coluna “(b) NO PERÍODO (MARÇO/2019 a AGOSTO/2019)”, solicito
envio do documento que comprove esse incremento da meta 03.

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

NOTA DA COORDENAÇÃO: Conforme informado anteriormente, o plano de testes será enviado ao final da vigência do Projeto.

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: De fato, a coordenação já havia salientado isso nas duas fiscalizações anteriores.
4-
Desenvolver
produção
científica e
publicar os
resultados do
projeto

Controle de
qualidade

Produzir cinco artigos e publicar em periódicos e um livro do projeto. Publicação 06 04 02 06
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SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 04 – Envio das comprovações em formato digital conforme quantidade possivelmente a ser registrada na coluna
“(b) NO PERÍODO (MARÇO/2019 a AGOSTO/2019)” relativa às produções científicas descritas nesta meta que já foram publicadas pelo projeto em
análise.

NOTA DA COORDENAÇÃO: Foram produzidos e publicados dois artigos no período desta Fiscalização.

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Como comprovação da execução plena desta meta 04 foram demonstrados dois artigos publicados na Revista Brasileira
de Inovação Tecnológica em Saúde: https://periodicos.ufrn.br/reb/index, “PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA EDUCAÇÃO MEDIADA POR
TECNOLOGIA APLICADA À SAÚDE” e “MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL EM UM LABORATÓRIO DE
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA VOLTADO PARA SAÚDE”.

5 - Manter e
evoluir a
Plataforma
AVASUS

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

Código
versionado

01 06 01 07

SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 05 – Fornecer, conforme quantidade executada a ser anotada na coluna “(b)”, os códigos versionados do
AVASUS atualizados a partir de MARÇO de 2019 contendo individualmente capa com destaque temporal do versionamento feito, e que venham
acompanhados, respectivamente, de um resumido relatório com a descrição de todas novas funcionalidades que foram incorporadas ou de
correções feitas nessa plataforma de estudo. Também como já recomendado pelo fiscal, seria importante que o relatório específico a ser
fornecido viesse com conteúdos imagéticos como “prints” das telas do sistema nas quais foram conferidos novos incrementos ou correções.

* Na fiscalização anterior foi fornecido código versionado do AVASUS até 20 FEVEREIRO de 2019.

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

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

01 01 00 01

SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 06 – Solicita-se o fornecimento dos códigos fontes mais novos (com CAPA indicando data, relatório resumido
dos incrementos conferidos e, se possível, “prints” das telas) referentes à evolução e manutenção do sistema “Comunidade de Práticas em
Saúde”. Por fim, na hipótese da coordenação NÃO anotar quantidade alguma na coluna “(B) NO PERÍODO (MARÇO/2019 a AGOSTO/2019)”, faz-se
necessário o registro de algum esclarecimento.

NOTA DA COORDENAÇÃO: Não ocorreram versionamentos no período desta Fiscalização.
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IX – Roteiro de Acompanhamento – RESULTADOS ACADÊMICOS

9.1 – Resultados Esperados;

ORIENTAÇÃO DO FISCAL: Preencha o quantitativo, no quadro abaixo (item 9.2), dos
indicadores de resultados acadêmicos que o projeto em questão já auferiu. Caso as opções do
quadro não tenham correspondência ao contrato 4918/2015, descreva no item 37(outros) quais
e quantos foram os indicadores acadêmicos que o contrato atingiu.

Abaixo segue a relação dos resultados acadêmicos ratificados na cláusula de resultados do
contrato supracitado. COM EXCEÇÃO DAS CLAUSULAS 8.1; 8.2; 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 e 8.10.
OS DEMAIS RESULTADOS ACADÊMICOS ESPERADOS NAS CLAUSULAS 8.4, 8.9 e 8.11
AINDA NÃO FORAM COMPROVADOS, ou ALCANÇADOS PLENAMENTE COMO É O CASO
DA CLAUSULA 8.11 QUE TEVE 02 TCCs DEMONSTRADOS DOS 05 PREVISTOS.

9.2 – Resultados Alcançados;

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; --
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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;

Obs. Fiscal: meta 04

02

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;

MATRIZ EXPLICATIVA DA IMPLANTAÇÃO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
EM ESCOLA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA - 2018 ALDINEY JOSÉ
DORETO

Obs. do Fiscal: Não obstante a referida dissertação ser formalmente um
produto atribuído à Universidade Federal do Paraná (UFPR), é plausível
também que seja computada como trabalho um decorrente deste projeto
dado que, segundo a própria coordenação, o seu autor é bolsista
pesquisador do projeto e que o objeto dessa sua pesquisa foi o RET_SUS:
um dos sistemas pertencente ao escopo do projeto ora fiscalizado.

01

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; --

24. Produção de obra artística coreográfica; --
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25. Produção de obra artística literária; --

26. Produção de obra artística musical; --

27. Produção de obra artística teatral; --

28. Produção de obra cinematográfica; --

29. Produção de obra de TV/Vídeo; --

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

--

31. Produção ou atualização didático-pedagógica; --

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

--

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

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

--

35. Registro de software desenvolvido; --

36. Prêmios; --

37. Outros (detalhar); --

NOTA DA COORDENAÇÃO: Durante o período desta Fiscalização foram produzidos e
publicados dois artigos em periódico nacional e uma dissertação de mestrado no âmbito do
Projeto.

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Os resultados acima apresentados vêm reforçar ainda mais o
alcance pleno daqueles resultados especificamente esperados nas clausula 8.3 e 8.8 do
contrato em análise. Com efeito, e com base no seu rol de resultados vigente e nas
fiscalizações realizadas, o projeto continua apenas com a pendência de comprovar o alcance
da clausula 8.4 e mais 03 TCCs para que seja observado o alcance pleno da quantidade, de 05
TCCs, prevista na clausula 8.11.

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);

Os projetos listados e em desenvolvimento, são fundamentais e essenciais para
garantir a implementação e/ou manutenção de um ecossistema educacional que apoia a
formação de profissionais e estudantes da área da saúde, bem como profissionais de outras
áreas e até a população geral, em todo o território nacional. É importante destacar que esse
ecossistema é conhecido hoje em todo o país e em parte do mundo como um dos principais
ambientes de formação humana em saúde, fator que eleva e destaca o Ministério da Saúde de
forma sempre muito positiva.
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A marca AVASUS é conhecida hoje em todo o Brasil, não somente como uma
plataforma educacional, mas como um instrumento de democratização do acesso à formação
dos trabalhadores da saúde – talvez um dos mais importantes projetos do DEGES/SGTES/MS.

É importante registrar que atualmente o Projeto é o responsável por manter todo esse
ecossistema e a situação de atraso na liberação da última parcela já está colocando em risco
todo o trabalho desenvolvido até o presente momento. Isso porque esses projetos demandam
essencialmente de uma equipe altamente especializada de pesquisadores e técnicos para o
seu desenvolvimento, e a atual falta dos recursos implica no desligamento de membros da
equipe.

Outrossim, o AVASUS necessita de suporte constante, seja para os seus usuários, seja
na resolução de erros (algo intrínseco as tecnologias de informação e comunicação), o que é
feito também pelos membros deste Projeto. Somente o AVASUS tem mais de 400.000 usuários
e mais de 800.000 matrículas. Dessa forma, todo o ecossistema demanda diariamente um
esforço muito grande para garantir seu funcionamento dentro de um padrão de qualidade que
os seus usuários e o Ministério da Saúde merecem.

XI – Roteiro de Acompanhamento – RECOMENDAÇÕES DO FISCAL

11.1 – Recomendações do fiscal após análises;

De antemão, é imperioso destacar que ao fiscal da PROPLAN não lhe é dado nenhuma
atribuição no manejo amplo dos dados financeiros dos projetos firmados com a FUNPEC, de
modo que ele não pode atestar de forma peremptória e com propriedade o que foi exposto pela
coordenação sobre a real situação das finanças ao término desta ação, o que lhe limitou
apenas em verificar os documentos obtidos e as informações do contrato 4918/2015 expostas
publicamente no portal da transparência da FUNPEC, que por sinal, por meio daquilo que nele
estava demonstrado ao tempo desta ação sobre este instrumento, foi possível observar
coerência com o declarado pela coordenação quanto ao atraso na repasse dos recursos
pendentes. Abaixo segue o “print” feito do portal citado, em 14/10/2019, demonstrando a
situação financeira do contrato em tela:

Considerando a iminência do término da vigência deste projeto: dezembro 2019,
recomenda-se apenas que a coordenação envide, na medida do possível, os esforços finais
para que o cumprimento pleno das metas e dos seus resultados esperados.
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XII – Roteiro de Acompanhamento – CONCLUSÃO

12.1 – Parecer técnico;

Período de abrangência: MARÇO de 2019 a AGOSTO de 2019

Vistos e analisados, conforme disposição presente no art. 131 da Resolução nº
061/2016 – CONSAD/UFRN, os documentos fornecidos pela coordenação do contrato UFRN-
FUNPEC (4918/2015), relacionados às metas e aos resultados acadêmicos, conclui-se que o
projeto “PESQUISA APLICADA A IMPLEMENTAÇÃO DE PROCESSOS EDUCACIONAIS EM
SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM SAÚDE” ATINGIU
PARCIALMENTE a dimensão físico/acadêmica pactuada. No entanto, considerando que o
referido contrato encontra-se dentro do prazo de execução, OPINA-SE PELA APROVAÇÃO
dos resultados acadêmicos apresentados nesta 4ª fiscalização da PROPLAN.

Natal/RN, 15 de outubro 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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