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Relatório de Fiscalização

Fiscalização nº 399 Período da ação 02/08/2019 - 09/09/2019

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 Helaine Costa

Telefone/e-mail (84) 3092-9229 CPF

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto GESTÃO DA REDE BRASILEIRA DE BIOQUEROSENE E HIDROCARBONETOS
RENOVÁVEIS PARA AVIAÇÃO

Número do projeto
(SIPAC)

445/2017

Tipo/Natureza do Projeto PESQUISA CIENTÍFICA - APLICADA

Coordenador AMANDA DUARTE GONDIM

Objeto
Apoiar a estruturação da Rede Brasileira de Bioquerosene e Hidrocarbonetos Renováveis
para Aviação (RBQAV) constituída de Instituições Científicas e Tecnológicas (ICT’s) em
articulação com empresas privadas e instituições governamentais, possibilitando
parcerias e a convergência de esforços na solução de gargalos tecnológicos do setor.

Número do instrumento 6120/2017 Vigência 06/11/2017 a 05/11/2019

Origem do recurso TED nº 04 MCTI
Processo

Nº. 23077.052644/2018-22

( x ) 3ª Prestação de ContasValor (R$) 337.000,00

Dados Bancários Banco: BCO BRASIL Ag.: 3795-8 Cc: 11.501-0
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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 e conforme
modelo aprovado pela Portaria nº 02/2017-PROPLAN, este Relatório foi preenchido mediante a
análise de documentos disponíveis e com o auxílio das seguintes pessoas:

Nome Instituição Função Telefone/e-mail

AMANDA DUARTE
GONDIM

UFRN Coordenador(a) amandagondim.ufrn@gmail.com

II – Considerações Iniciais

A FUNPEC, em parceria com esta IFES celebraram o contrato nº 6210/2017,
cujo objeto está descrito na folha 1 (um) desse documento assinado em 06/11/2017 e
publicado em 09/11/2017 no Diário Oficial da União nº 215, pág. 70.O valor total do projeto
importa em R$ 337.000,00 conforme cláusula 12ª do contrato. 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 (23077.052644/2018-22), 3ª parcial. Outras fontes de informação
documental desse Relatório de Fiscalização foram: o portal da Transparência da FUNPEC, os
Sistemas SIG-UFRN, o processo nº 23077.052486/2017-20 de submissão e acompanhamento
do projeto, autuado em pasta própria na PROPLAN nº 6120.21.1417, 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 (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: Parciais relativas aos períodos de 06/11/2017 – 30/04/2018; de
01/05/2018 a 31/10/2018 e de 01/11/2018 a 30/04/2019.
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3.2 – Consta entre os documentos recebidos pela fiscalização o Parecer Financeiro da PROAD;
( x ) Sim
( ) Não
( ) Não se aplica

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Nas folhas 106 a 111, e 340 a 344 do processo de prestação de
contas referenciado na capa deste relatório.

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

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Segundo os pareceres nº 068/2018, nº 104/2018 e nº056/2019.

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;
( ) Sim
( x ) Não

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

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 Catálise e Petroquímica (LCP).

6.2 – Utilização de salas de aula da UFRN;
( ) Sim
( x ) Não

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



PROPLAN/UFRN – Fiscalização de Convênios e Contratos Acadêmicos Página 4

NOTA DA COORDENAÇÃO: Os laboratórios de pesquisa são utilizados na pesquisa do tema.

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

NOTA DA COORDENAÇÃO: Apenas Internet

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

NOTA DA COORDENAÇÃO: Publicações de trabalhos e realização de eventos.
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VII – Roteiro de Acompanhamento – EVENTOS

7.1 – Eventos realizados

SOLICITAÇÃO DO FISCAL: Informe todos os eventos porventura realizados pelo projeto, ou com o seu apoio, dentro de período execução entre novembro
de 2018 a abril 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)

PS.: Reitera-se que esse item se destina ao registro de eventos realizados pelo projeto. Deste modo, e visto que na META 03 há previsão de
PARTICIPAÇÃO dos membros em eventos consoantes aos da resolução supracitada, peço que, se caso for registrar aqui estes eventos nos quais os
membros participaram, registre uma observação destacando isso. Os eventos do tipo programado na META 05 podem ser anotados neste item.

Evento Data/Período Local Nº de participantes Observações

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: a coordenação não anotou nenhum evento.
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VIII – Roteiro de Acompanhamento – METAS DO PROJETO
8.1 – Quadro de metas (acompanhamento do cronograma de execução);
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ESCLARECIMENTO E SOLICITAÇÕES DO FISCAL: CONSIDERANDO O QUE FOI APRESENTADO NAS DUAS FISCALIZAÇÕES (RELATÓRIOS DE
FISCALIZAÇÃO Nº 317 e nº 355) E COM BASE NAS INFORMAÇÕES DA PLANILHA (REFF) ACIMA, NA QUAL CONSTAM AS INFORMAÇÕES QUANTO
À EXECUÇÃO DO PROJETO DE 01/11/2018 ATÉ 30/04/2019, SOLICITO AS COMPROVAÇÕES, PREFERENCIALMENTE DIGITAIS, DAS SEGUINTES
METAS:

 REFERENTE À META 1
A. Enviar organizadamente as comprovações das 02 visitas técnicas realizadas no período em referência (01/11/2018 a 30/04/2019).

PS.: Cabe reforçar que nas duas fiscalizações anteriores foram comprovadas o total de 05 visitas, e não 06 como consta na planilha
acima (coluna “a” nos períodos anteriores). Inclusive, com a concordância da coordenação, aquele quantitativo até então refletindo o
total executado, de 05 visitas, foi destacado pelo fiscal em nota posta no relatório de fiscalização nº 355 a qual colo abaixo:

NOTA DA COORDENAÇÃO: Visita técnica no CENPES – Petrobras, foram visitados vários laborátorios, dentre eles o Desenvolvimento de
Catalisadores (Morgado), Tecnologia do Etanol (Vitor) e Processamento (Raquel).

Visita a Laboratório de Combustíveis da UFMG da Profa, Vanya Pasa que está se estruturando para analise qualidade do Bioquerosene.

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Não obstante as comprovações fornecidas para essas duas visitas, o fiscal reputou pertinente ainda registrar
recomendação sobre essa questão, no item 11.1.

 REFERENTE À META 2

B. Diante da estagnação percebida quanto à execução da meta 02 em relação à ação anterior, peço esclarecimentos sobre a situação
dos boletins informativos programados;
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NOTA DA COORDENAÇÃO: A meta 02 se trata da atualização da web site da RBQAV (www.rbqav.com.br) e da elaboração dos boletins de
informação. O projeto além destes canais de comunicação tem o instagram, facebook e Linkedin. Por tanto, se viu a necessidade definir uma
pessoa especifica para manter esses canais sempre atualizados, além de gerar conteúdo. Em maio /2019 foi contratado um bolsista de
comunicação com esta função. Logo, os canais estão sendo atualizados e o boletim esta em fase de elaboração.

 REFERENTE À META 3
C. Fornecer comprovações dos 03 encontros/eventos nos quais houve a participação dos membros do projeto. Ex. certificados,

declarações e etc.

PS.: Foi visto que o total acumulado na planilha (REFF p.06) aponta o quantitativo de 15, o que é um inconsistência do somatório
das quantidades registradas nas colunas anteriores: ou é 14 o certo, ou então o quantitativo executado no período é 04 (e não 03).
Por favor, também reforçar qual o quantitativo correto.

NOTA DA COORDENAÇÃO:

 Participação de Amanda Duarte Gondim no Workshop Qualidade de Biodiesel e suas Misturas, a realizar-se no dia 8 de abril de 2019,
a partir das 9 horas, no Auditório ANP/ANEEL – SGAN 603, Módulo H, Brasília - DF.

 Participação de Nataly Alburquerque e Amanda Duarte Gondim no Workshop de Bioquerosene e Diesel Verde no dia 10 de abril, na
Unicamp. O evento é um brainstorming, com a finalidade de entendermos as possibilidades e traçarmos estratégias de produção para
estes dois combustíveis.

 Participação de Amanda Duarte Gondim no Futuro da Mobilidade: mais eficiência energética e menos impacto ambiental, no BNDES,
Rio de Janeiro.

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Ao término desta fiscalização e considerando as duas anteriores feitas constatou-se de fato que o total
acumulado da meta 03 é de 14 encontros/eventos participados, e não 15 como no REFF referenciado para esta ação (vide p.06). Em razão
disso foi registrada recomendação no item 11.1.
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 REFERENTE À META 4
D. Enviar comprovações (ata, lista de presença e registro fotográfico) de 04 reuniões a mais realizadas na etapa 01, e também de duas

a mais feitas referentes à etapa 02 da meta 04.

NOTA DA COORDENAÇÃO:

Reuniões etapa 01:
- Reunião com o Senador Veneziano Vital do Rego no Senado da República, em Brasília, a fim de fomentar políticas públicas;

- Reunião e Visita ao CENPES- Petrobras sobre um projeto da RBQAV financiado pela Petrobrás;

- Lançamento da Frente Parlamentar do Biodiesel, em Brasília;

- Reunião com os produtores de biodiesel, com a presença do Secretário Márcio Félix (MME).

Reuniões etapa 02:
- Reunião com Rafael Menezes e Eduardo Cavalcanti no Ministério de Ciência, Tecnologias, Inovações e Comunicação (MCTIC), em
Brasília, sobre o desenvolvimento do projeto e o 1 Congresso da Rede Brasileira de Bioquerosene e Hidrocarbonetos Renováveis para
aviação;

- Reunião com Rafael Menezes (MCTIC), Eduardo Soriano (MCTIC) e Donizete Tokarski (UBRABIO) sobre 1 Congresso da Rede Brasileira
de Bioquerosene e Hidrocarbonetos Renováveis para aviação.

 EFERENTE À META 5
E. Diante da estagnação percebida quanto à execução da meta 05 em relação à ação anterior, peço que registre informação atualizada

acerca da expectativa de realização de mais um curso, conforme programado;

NOTA DA COORDENAÇÃO: Desde dezembro de 2018, todos os esforços foram para realização 1 Congresso da Rede Brasileira de
Bioquerosene e Hidrocarbonetos Renováveis para aviação que ocorreu entre os dias 05 e 07 de junho de 2019. Detalhes do evento será
citado no próximo relatório.
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IX – Roteiro de Acompanhamento – RESULTADOS ACADÊMICOS

9.1 – Resultados Alcançados;

Solicito a indicação quantitativa dos resultados acadêmicos alcançados pelo projeto
além do que ficou demonstrado nas ações anteriores (REVISE OS RELATÓRIOS DE
FISCALIZAÇÃO Nº 317 E Nº 355). Caso as opções do quadro não tenham
correspondência ao contrato 6120/2017, descreva no item 37(outros) quais e quantos
foram os indicadores de resultados acadêmicos que o projeto atingiu até o momento.
PELA OPORTUNIDADE, IMPENDE REITERAR AS RECOMENDAÇÕES REGISTRADAS
PELO FISCAL NA AÇÃO IMEDIATAMENTE ANTERIOR A ESTA:

 “Ressalta-se à coordenação que as fiscalizações são complementares entre si
e, por isso, é dispensável que informações e comprovações já apreciadas em
ações anteriores sejam repetidas na que estiver em curso;

 Fornecer na próxima fiscalização aquelas comprovações que ficaram
pendentes nesta ação, como, por exemplo: os resumos que foram publicados
em anais de eventos, mais especificamente aquele de título “Pirólise de óleo
de girassol na presença de material micro e mesoporoso: estudo
cinético”;

 Reforçando o entendimento passado, orienta-se que o item 9.1 do relatório se
destina eminentemente à demonstração quantitativa de resultados acadêmicos
da UFRN que são decorrentes do projeto com a FUNPEC;”

Abaixo segue a relação dos resultados acadêmicos ratificados na cláusula de resultados
do contrato supracitado.
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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. Capacitação relacionada com o projeto; --

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

--

9. Artigo científico produzido (não publicado);

- Clay-supported zinc oxide as catalyst in pyrolysis and deoxygenation of licuri
(Syagrus coronata) oil

01

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;

- DE MENDONÇA JÚNIOR, ANTONIO VICENTE ; DE MORAIS ARAÚJO, ARUZZA
MABEL ; FERNANDES, VALTER JOSÉ ; DOS SANTOS, NATALY
ALBURQUERQUE ; SANTOS, ANNE GABRIELLA DIAS ; GONDIM, AMANDA
DUARTE . Comparative study of the thermo-catalytic degradation of waste frying and
Pachira aquatica Aubl. oil in the presence of Mo/KIT-6. JOURNAL OF THERMAL
ANALYSIS AND CALORIMETRY, v. 1, p. 1, 2019.

- BATISTA, LUANA MÁRCIA BEZERRA ; BEZERRA, FRANCIEL AURELIANO ;
OLIVEIRA, JOÃO LEONARDO FREITAS ; ARAÚJO, ARUZZA MABEL DE MORAIS ;
JUNIOR, VALTER JOSÉ FERNANDES ; ARAUJO, ANTONIO SOUZA ; GONDIM,
AMANDA DUARTE ; ALVES, ANA P. M. . PYROLYSIS of glycerol with modified
vermiculite catalysts. JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY, v. 1,

p. 1-10, 2019.

02

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

13. Resumo publicado em anais de eventos;

COMPROVAÇÃO PENDENTE DA AÇÃO ANTERIOR: Pirólise de óleo de girassol
na presença de material micro e mesoporoso: estudo cinético.

SOLICITAÇÃO FISCAL: Referente ao ponto 13 e à cláusula 8.8: Enviar

--
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comprovação da publicação de resumo em anais de evento do estudo
“Pirólise de óleo de girassol na presença de material micro e mesoporoso:
estudo cinético”.

NOTA DA COORDENAÇÃO: O evento ainda não disponibilizou os
anais.

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;

JOÃO LEONARDO FREITAS OLIVEIRA. CINÉTICA E PIRÓLISE DO
ÓLEO DE LICURI (Syagrus coronata) UTILIZANDO VERMICULITA
SÓDICA/ÁCIDA COM ÓXIDO DE ZINCO PARA OBTENÇÃO DE
BIOÓLEO- Universidade Federal do Rio Grande do Norte. orientador:
Amanda Duarte Gondim. TTese defendida no dia 26/07/19

SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR DO FISCAL: Similar a solicitação
feita na fiscalização anterior ao mesmo ponto 20, solicito
esclarecimento de como a tese concluída agora por JOÃO
LEONARDO FREITAS OLIVEIRA se beneficiou do projeto em apreço a
ponto de ser considerada mais um resultado decorrente direto dele.
Ou seja, qual relação produtiva entre eles (projeto FUNPEC e
pesquisa do doutorado)?

NOTA DA COORDENAÇÃO à solicitação complementar:
Leonardo iniciou seus trabalhos com Profa. Ana Paula, mas com sua
transferência para UFPB, o aluno passou a ser orientado por mim.
Assim direcionei sua pesquisa ao foco do projeto. O mesmo participou
dos eventos promovido pelo projeto.

01

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

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

GONDIM, A. D.; ARAUJO, A. M. M.; GALVAO, L. P. F. C.. Participação em
banca de Misson Marques Stossberg.Produção de biodiesel a partir da
reação de transesterificação por rota metílica utilizado óxido bimetálico
(ca/Nb). 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Química
do Petróleo) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte VALÉRIA
MONTEIRO SILVA

01

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; --
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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);

Não se manifestou neste item

XI – Roteiro de Acompanhamento – RECOMENDAÇÕES DO FISCAL

11.1 – Recomendações do fiscal após análises;

 A fim de enriquecer o inventário de comprovações, pede-se à coordenação que produza
relatório de visita técnica (meta 01) detalhado contendo, dentre outras informações e além
dos registros fotográficos que são produzidos, também uma introdução, os objetivos da
visita, descrição das atividades e a avaliação dela. Na medida do possível, igualmente
estender essa prática às reuniões previstas na meta 04, pois sua comprovação apenas
com registro fotográfico, às vezes, é pouco para estabelecer uma relação direta com a
reunião informada no relatório de fiscalização: falta-lhe evidência imediata;

 Relativo aos boletins previstos na meta 02, impende destacar que a comprovação deles
será necessária nas próximas fiscalizações. Deste modo, recomenda-se que a
coordenação fique atenta na sua organização no local de publicação para que eles sejam
claramente identificados;
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 Atentar para o preenchimento correto do Relatório de Execução Físico Financeiro (REFF)
de acordo com o período nele referenciado (canto superior esquerdo). Para subsidiar
nesta tarefa, recomenda-se que a coordenação revise os relatórios de fiscalização
consolidados para ter certeza dos períodos de execução já abarcados e também daquilo
que já foi informado e comprovado. Destacando, nesse sentido, a necessidade de
considerar a quantidade correta acumulada para a meta 03 que é de 14 encontros, e não
15, o que de pronto deve refletir no preenchimento do próximo REFF por parte da
coordenação;

 Fornecer até o final da vigência do projeto a comprovação pendente relativo ao resumo
publicado em anais de evento: “Pirólise de óleo de girassol na presença de material micro
e mesoporoso: estudo cinético”;

 Ciente da tramitação do processo de aditivo para o contrato em tela, recomenda-se, pela
oportunidade, que a coordenação revise a cláusula resultados (oitava vide p.10) a fim de
lhe subsidiar com a possibilidade ajustes necessários dos resultados acadêmicos a serem
alcançados pelo projeto a partir do aditivo. Tal recomendação justifica-se em razão da
verificação do alcance de alguns resultados acadêmicos decorrentes do projeto, mas que
não estavam formalmente programados, por exemplo: as teses de doutorado. Ademais,
serve como uma oportunidade para ajustar a quantidade prevista de algum resultado o
qual a coordenação não vislumbre mais o seu atingimento pleno ou até a sua superação
do que atualmente está previsto.

 Reitera-se, mais uma vez, a recomendação de que envide maior atenção na organização
dos documentos comprobatórios durante a execução do projeto, de modo que quando
forem solicitados eles já estejam prontos e disponíveis separadamente por cada meta e
resultado acadêmico programados. O aprimoramento nas medidas organizativas, durante
toda execução do projeto, colabora não só para a celeridade da fiscalização, mas,
sobretudo, para a própria gestão do projeto, haja vista que propicia uma visualização mais
ampla, precisa e atualizada do seu desempenho físico/acadêmico.
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XII – Roteiro de Acompanhamento – CONCLUSÃO

12.1 – Parecer técnico;

Período de abrangência: 01/11/2018 ATÉ 30/04/2019. Ressaltando que o período anotado no
REFF posto na p. 06 deste relatório está errado conforme parecer financeiro nº 056/2019 e
confirmação com a equipe de análise da PROAD.

Vistos e analisados os documentos instruídos no processo no. 23077.052644/2018-22, contrato
6120/2017, conforme disposição presente no art. 13 da Resolução nº 061/2016 –
CONSAD/UFRN1 e com base nas comprovações enviadas pela coordenação relacionadas às
METAS E RESULTADOS ACADÊMICOS, escopo desta análise, concluímos que o projeto
“GESTÃO DA REDE BRASILEIRA DE BIOQUEROSENE E HIDROCARBONETOS
RENOVÁVEIS PARA AVIAÇÃO” ATINGIU PARCIALMENTE a dimensão físico/acadêmica
pactuada. Contudo, em face do projeto ainda estar em execução e diante da evolução das
suas ações estratégicas, OPINAMOS PELA APROVAÇÃO DOS RESULTADOS apresentados
nesta 3ª fiscalização da PROPLAN.

Natal/RN, 09 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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