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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

Fiscalização nº 385 Período da ação de controle 17/06/2019 à 18/07/2019

IDENTIFICAÇÃO DO FISCAL

Nome Rodrigo Raniere Xavier Cabral

Matrícula 1967522

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 Bruno Queiroz

Telefone/e-mail 3092 9231

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto Programa Trilhas Potiguares - 2019

Número do projeto (SIPAC) 548/2018

Tipo/Natureza do Projeto PESQUISA CIENTÍFICA - BÁSICA
EXTENSÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Coordenador(a) RICARDO DIEGO RIMENEZ GURGEL DA FONSECA

Objeto

Realização de ações de extensão que resultarão em pesquisas
cientificas, através de atividades que promovam a trocas de
experiências entre docentes, discentes e comunidade promovendo
ações transformadoras nos 30 municípios atendidos com atividades
práticas e pesquisas que tragam como retorno a melhoria de vida e
mudança de realidade da população.

Número do Contrato 6961/2018 Vigência 23/11/2018 a 31/12/2019

Valor (R$) R$ 234.745,00

Processo
Nº 23077.xxxxxx/201x-xx

(x) Prestação de Contas 1ª PCP
Origem do recurso Recursos próprios

Dados Bancários Banco do Brasil Ag.: 3795-8 C/C: 11775-7
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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

RICARDO DIEGO RIMENEZ
GURGEL DA FONSECA

UFRN Coordenador (a) rdgurgel@hotmail.com

ALEXANDRE GUIMARÃES
DAVID

UFRN
Coordenador
Adjunto

Alexandre.agd@ufrn.ed
u.br

II – CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A UFRN e a FUNPEC celebraram o contrato nº 6961/2018, cujo objeto está
devidamente descrito na folha 1 (hum) desse documento, assinado em 23/11/2018, e publicado
em 27/11/2018 no Diário Oficial da União nº 227, pág. 80, Seção 03. O valor do projeto importa
em R$ 234.745,00. As cláusulas 13ª e 14ª versam, respectivamente, sobre as condições de
repasse e pagamento, e prestação de contas.

Ademais, esta fiscalização foi deflagrada por motivação do próprio fiscal da
PROPLAN após perceber, em controle próprio, que o processo de prestação de contas do
referido instrumento, oriundo da DCF, ainda não chegou à PROPLAN, mesmo com o lapso
temporal de mais de 180 dias transcorridos do início da sua execução. Outras fontes de
informação documental desse Relatório de Fiscalização foram: o Portal da Transparência da
FUNPEC, os Sistemas SIG-UFRN, o processo nº 23077.062036/2018-26, de submissão e
acompanhamento do projeto, autuado em pasta própria na PROPLAN nº 6961.21.1418,
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/DCF-PROAD; e o monitoramento da
dimensão físico-acadêmica do projeto é atribuição da PROPLAN, que se utiliza deste Relatório
para tanto.

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 (DCF);
( ) Sim
( x ) Não

Nota da fiscalização: Em razão dos motivos expostos nas considerações iniciais, sobre o
processo de prestação de contas, considerou-se negativar este item, se bem que não foi
descartada a possibilidade da análise de prestação de contas quanto à dimensão financeira
estivesse em andamento na DCF/PROAD durante esta ação da PROPLAN.
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3.2 – Consta entre os documentos recebidos pela fiscalização o Parecer Financeiro da DCF;

( ) Sim
( ) Não
( x ) Não se aplica

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

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

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 COORDENAÇÃO:
1) Notebook Dell número de tombamento 2019015158
2) Notebook Dell número de tombamento 2019015159
3) Computador All-in-one

VI – Roteiro de Acompanhamento – RECURSOS MATERIAIS DA UFRN

6.1 – Utilização de laboratórios da UFRN;
( ) Sim
( x ) Não
Horas/semana de utilização: ________

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

6.3 – Utilização de materiais de consumo adquiridos pela UFRN;
( x ) Sim
( ) Não
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NOTA DA COORDENAÇÃO: A coordenação do programa Trilhas Potiguares funciona em uma
sala localizada no prédio da reitoria, dentro da Pró-Reitoria de Extensão. O programa utiliza
material de expediente (papel, caneta, grampo, toner para impressora, etc.) oriundo desta pró-
reitoria.

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

NOTA DA COORDENAÇÃO: A sala onde funciona a coordenação é equipada com 4
computadores conectados à internet.

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

NOTA DA COORDENAÇÃO: Todas as artes gráficas do material digital ou físico possuem o
logo da PROEX e da UFRN.
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VII – Roteiro de Acompanhamento – EVENTOS

7.1 – Eventos realizados;

SOLICITAÇÃO DO FISCAL: Caso se aplique, informe todos os eventos porventura realizados pelo projeto, mencionando: data, local e participantes. Forneça,
como anexo, 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 Observação/Registro/ Doc.
Comprobatório

Seminário de Integração do Programa 22/06/2019 Parque das Dunas 400 Instagram: trilhas.potiguares

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: divulgação no instagram https://www.instagram.com/trilhas.potiguares/
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VIII – Roteiro de Acompanhamento – METAS DO PROJETO

8.1 – Quadro de metas;

ORIENTAÇÕES INICIAIS DO FISCAL:
 De antemão cabe esclarecer que mesmo que a coordenação já tenha preenchido junto à FUNPEC o Relatório de Execução Físico Financeiro –REFF para compor o

processo de prestação de contas (de 1º período parcial), ainda assim, e pela circunstância peculiar já relatada sobre esta fiscalização, pede-se que a coordenação
informe a quantidade na coluna “EXECUTADA ACUMULADA” relativa ao que foi executado pela meta do projeto desde início da sua vigência até este mês de JUNHO;

 E na sequência, por óbvio, enviar ORGANIZADAMENTE as comprovações que correspondam às quantidades anotadas em cada etapa da meta. No quadrículo da
meta consta a solicitação específica do fiscal. As comprovações podem ser compartilhadas mediante alguma pasta nas “nuvens”.

UFRN PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA
ANEXO III

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA

FUNDAÇÃO NORTE RIOGRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS Nº
23077.xxxxxx/201x-xx

SIGAP Nº 882018

UFRN/FUNPEC/TITULO DO PROJETO

CONTRATO 6961.21.1418

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

( x) 1ª Parcial – período de Execução da Parcela: de novembro 2018 até junho
2019

( ) Final – Período de Execução do Convênio:

EXECUÇÃO FÍSICA

META ETAPA/FASE DESCRIÇÃO
UNID. DE
MEDIDA

QUANTIDADE
PROGRAMADA NO

PROJETO

QUANTIDADE
EXECUTADA

ACUMULADA
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Meta 1: Organização
das atividades do
Programa Trilhas
Potiguares 2019

EXECUÇÃO
Visitas aos municípios que receberão o projeto, para levantamento de dados,
demandas e reuniões com a comunidade local

Lista de
demandas

30 24

PLANEJAMENT
O

Reuniões de planejamento das atividades a serem realizadas em cada
município.

Roteiros de
atividades

30 24

EXECUÇÃO
Realização das ações previstas para o projeto em cada município atendido e
acompanhamento das ações aplicadas e avaliação das mesmas.

Relatórios de
atividades

30 24

SOLICITAÇÕES DO FISCAL META 01:
Todas etapas: Enviar, organizadamente, os respectivos documentos (suas cópias) produzidos das etapas já executadas pelo projeto. Lembrando de anotar
no quadrículo (EXECUTADA) a quantidade correspondente ao executado de cada etapa.

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: A coordenação enviou como comprovação tão somente o registro no sigaa das ações até então feitas em 24 municípios, no qual não é
possível identificar de pronto as entregas esperadas em cada uma das etapas da meta, o que fez com que o fiscal enviasse solicitação complementar.

SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR DO FISCAL: Diante das unidades de medidas definidas para as 03 etapas da meta e com vistas a observarmos a
materialidade de cada uma delas conforme as respectivas quantidades registradas: 24, peço que esclareça quais são as seções dos projetos de extensão
cadastros no SIGAA onde podem ser constatados as 24 listas de demandas; os 24 roteiros de atividades; e os 24 relatórios de atividades (aplicação e
avaliação das ações).

NOTA DA COORDENAÇÃO à solicitação complementar: As atividades do Programa Trilhas Potiguares ocorreram na semana de 29/06 a 07/07 de 2019.
Foi solicitado aos coordenadores de cada projeto vinculado aos 24 municípios o preenchimento de um relatório de atividades que inclua as demandas
informadas pelos municípios, as atividades que foram realizadas para o atendimento destas demandas e o relatório geral sobre a execução das
atividades. O prazo para entrega deste relatório é 24/08/2019. Sendo assim, a única documentação que dispomos atualmente são os 24 cadastros dos
projetos no SIGAA. Em alguns destes cadastros, os coordenadores já informaram algumas atividades que seriam realizadas, outros não. Dependerá do
estágio em que se encontravam o planejamento das atividades no momento do cadastramento das ações no SIGAA.
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IX – Roteiro de Acompanhamento – RESULTADOS ACADÊMICOS

9.1 – Resultados Esperados;
SOLICITAÇÃO DO FISCAL: Preencha o quantitativo, no quadro abaixo, dos indicadores de
resultados acadêmicos que o projeto porventura possivelmente já atingiu. Caso as opções do
quadro não tenham correspondência ao contrato 6961/2018, descreva no item 37(outros) quais
e quantos foram os indicadores acadêmicos que o contrato atingiu.

CASO ALGUM DOS RESULTADOS A SER INDICADO ESTEJA CONTEMPLADO NA META
DO PROJETO (item 8.1 deste relatório), PEÇO QUE DEIXE REGISTRADA ESSA SITUAÇÃO
NO PRÓPRIO QUADRÍCULO DO RESULTADO, DE MODO QUE FIQUE EVIDENTE A
CORRELAÇÃO ENTRE ELES (RESULTADO E META).

Abaixo segue a relação dos resultados acadêmicos ratificados na cláusula de resultados do
contrato supracitado.

9.2 – Resultados Alcançados; (Para coordenação do projeto quantificar e disponibilizar documentos
comprobatórios)

INDICADORES DE RESULTADO ACADÊMICO DO PROJETO Quant.

1. Ações de Extensão; 25

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; 24

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 24
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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; --

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, --
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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);

O programa trilhas potiguares está sendo executado como previsto. As ações
desenvolvidas no município, com a presença de servidores e estudantes da UFRN estão
ocorrendo na semana de 29/06 a 06/07. A execução destas atividades proporcionará o alcance
da maioria dos indicadores e permitirá quantificar a participação do público interno e da
população beneficiada.

Algumas dificuldades se apresentaram em função das diferenças de procedimentos
entre a FUNPEC e a UFRN, causando uma certa dificuldade operacional pra a execução
orçamentária, porém, o servidor responsável realizou um treinamento específico para adequar-
se.

As adversidades encontradas no gerenciamento do sistema foram sanadas
parcialmente. Os coordenadores dos municípios de Ielmo Marinho e Maxaranguape ainda não
receberam diárias, pois esses municípios fazem parte da região metropolitana de Natal,
impossibilitando o pagamento das diárias correspondentes aos dias de trabalho de campo. Em
contato com a FUNPEC foi solicitado o remanejamento de valores da rubrica “diárias” para
“indenização de campo”, de forma a viabilizar o pagamento.

Encaminhamos, como anexo, os 24 projetos de extensão cadastrados no SIGAA fruto
das ações do programa registrado junto à FUNPEC.

XI – Roteiro de Acompanhamento – RECOMENDAÇÕES DO FISCAL

11.1 – Recomendações do fiscal após análises;

 Não obstante a comprovação fornecida ao seminário de integração ( no item 7.1), é
pertinente recomendar que a coordenação também produza comprovação quanto à efetiva
realização dos eventos. Essa recomendação está alinhada aos entendimentos dos órgãos
de controle no sentido de se enriquecer o inventário comprobatório mediante documentos
que ateste a metarialidade das ações previstas em projetos públicos;

 Com base nos esclarecidos trazidos pela coordenação do projeto, pede-se que esta
reforce junto aos coordenadores responsáveis pelas ações nos municípios a organização
das informações atinentes às demandas dos municípios, atividades definidas (roteiro) e
avaliação da execução dessas atividades, conforme assim previstas nas etapas da meta;

 Por fim, atentar para a consecução dos resultados acadêmicos previstos na cláusula
oitava do contrato 6961/2018, em especial às clausulas 8.3 e 8.6: 03 artigos completos
submetidos ou publicados em anais de eventos; e 01 anuário. (vide p.08).
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XII – Roteiro de Acompanhamento – CONCLUSÃO

12.1 – Parecer técnico

Período de abrangência: DE NOVEMBRO 2018 ATÉ JUNHO 2019

Vistos e analisados, conforme disposição presente no art. 13 da Resolução nº 061/2016 –
CONSAD/UFRN1, os documentos fornecidos pela coordenação, bem como os documentos
instruídos na pasta 6961.21.1418 – contrato 6961/2018 relacionados à meta e aos resultados
acadêmicos e mediante as recomendações feitas no item anterior, conclui-se que o projeto
“Programa Trilhas Potiguares - 2019” ATINGIU PARCIALMENTE a dimensão física-acadêmica
pactuada. No entanto, considerando que o referido contrato encontra-se dentro do prazo de
execução, OPINA-SE PELA APROVAÇÃO dos produtos acadêmicos apresentados nesta 1ª
fiscalização da PROPLAN.

Natal/RN, 18 de julho 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.

Ciente em ___ / ___ / ____, ao mesmo tempo em que declaramos que são verídicas as
informações por nós prestadas, assumindo a inteira responsabilidade pelas mesmas.

_________________________________________________
Diretor(a) Geral da FUNPEC

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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ANDERSON KLEYTON DE OLIVEIRA AMORIM 

TECNOLOGO-FORMACAO 

2062403

(Assinado digitalmente em 18/07/2019 11:31 ) 
RODRIGO RANIERE XAVIER CABRAL 

ADMINISTRADOR 

1967522
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