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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO  

Fiscalização nº 487 Período da ação de controle 04/05/2020 a 03/07/2020 
 

IDENTIFICAÇÃO DO FISCAL 

Nome Gilmar dos Santos Lima 

Matrícula 2834280 

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 Crystianne Barros Miranda 

Telefone/e-mail (84) 3092-9230 
 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Título do Projeto 
Análise dos processos de avaliação realizados pela 
COMPERVE 

Número do projeto (SIPAC) 358/2015 

Tipo/Natureza do Projeto PESQUISA CIENTÍFICA - APLICADA 

Coordenador(a) Magda Maria Pinheiro de Melo 

Objeto 

Analisar os processos avaliativos realizados pela Comperve, por meio da 
análise de perfis socioeconômicos e cognitivos dos candidatos, com o intuito de 
colaborar na formulação de políticas acadêmico-avaliativas e no 
desenvolvimento de estudos científicos e técnicos na área da educação e em 
temáticas de sua interface. Além disso, pretende avaliar os egressos da UFRN, 
por intermédio das provas realizadas em processos seletivos, com o objetivo de 
identificar e caracterizar níveis de desenvolvimento de habilidades para o início 
da atividade profissional. 

Número do Contrato 4630/2015 Vigência 30/04/2015 a 30/04/2020 

Valor (R$) 4.501.618,34 
Processo 

 

Nº 23077.045990/2018-54 
( X ) Submissão 

Nº 23077.009907/2016-11 
( X ) Prestação de Contas 

Origem do recurso  Próprio (UFRN) 

Dados Bancários Banco do Brasil Ag.: 3795-8 C/C: 11.199-6 
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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 
Magda Maria Pinheiro de 
Melo 

UFRN Coordenadora 
(84) 3342-2280/99193-6101 
magda@comperve.ufrn.br 

Ridalvo Medeiros Alves de 
Oliveira 

UFRN 
Vice-

Coordenador 
(84) 3342-2280/99193-6260 
ridalvo@comperve.ufrn.br 

 
II – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

A UFRN e a FUNPEC celebraram o contrato nº 4630/2015, cujo objeto está 

devidamente descrito na folha 1 (um) deste documento, assinado em 30/04/2015 e publicado 

em 07/05/2017 no Diário Oficial da União nº 085, pág. 73, Seção 03. O valor do projeto importa 

em R$ 4.501.618,34 (valor atual conforme 3º termo aditivo assinado em 29/04/2019). As 

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

como também da prestação de contas. 

Essa fiscalização FINAL foi acionada pelo fiscal tendo em conta o encerramento do 

mencionado contrato, ocorrido em 30/04/2020. Outras fontes de informação documental desse 

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

UFRN, o processo nº 23077.018288/2015-75, de submissão e acompanhamento do projeto, 

autuado em pasta própria na PROPLAN nº 4630.21.1415, 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 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. 
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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: A PROAD por meio dos pareceres financeiros nos 09 e 28 de 2016; 06 
e 39 de 2017; 43, 60 e 102 de 2018; e 01 de 2020, sugeriu a aprovação das prestações de 
contas financeiras cujas despesas foram efetuadas até março de 2019, uma vez que 
ocorreram de acordo com a legislação vigente e obedeceram ao plano de aplicação aprovado 
pela UFRN. 

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

Nota da Fiscalização: Para o período analisado por esta ação de monitoramento (01/12/2019 
a 30/04/2020), nenhum parecer financeiro foi remetido a PROPLAN. Os dados da execução 
financeira foram consultados diretamente do portal da transparência da FUNPEC. 

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

Nota: 

 
IV – Roteiro de Acompanhamento – OBRAS LABORATORIAIS 
 
4.1 – O projeto possui obras laboratoriais; 
(    ) Sim 
( X ) Não 
 

Nota:  

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

Nota:   

 
V – Roteiro de Acompanhamento – MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS 
 
5.1 – O projeto possui aquisição de materiais permanentes; 
(    ) Sim 
( X ) Não 
 

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

Nota: 

 
VI – Roteiro de Acompanhamento – RECURSOS MATERIAIS DA UFRN 
 
6.1 – Utilização de laboratórios da UFRN: 
(    ) Sim 
( X ) Não 
Horas/semana de utilização: ________ 
 

Nota: 

 
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:  
( X ) Sim 
(    ) Não 
 

Nota da Coordenação: O material de consumo (papel, canetas, grafites, tonners, borrachas, 
grampos e clipes) é adquirido pelo Núcleo Permanente de Concursos – COMPERVE. 

 
6.4 – Utilização da rede de TI da UFRN: 
( X ) Sim 
(    ) Não 
Horas/semana de utilização: 40h/semana 
 

Nota da Coordenação: A rede de TI (fibra ótica, computadores, impressoras e scanners) 
utilizada na pesquisa é a disponibilizada para uso do Núcleo Permanente de Concursos. 

 
6.5 – Utilização do nome da UFRN:  
( X ) Sim 
(    ) Não 
 

Nota da coordenação: O objetivo deste projeto é analisar os processos avaliativos realizados 
pela Comperve, por meio da análise de perfis socioeconômicos e cognitivos dos candidatos. As 
melhorias produzidas a partir de concursos e processos seletivos, devido à realização da 
pesquisa, contribuem para o aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas por esta unidade, 
gerando o aumento da credibilidade e da confiabilidade junto à sociedade. Dessa forma, o 
nome da UFRN está relacionado à realização de concursos e processos seletivos seguros e 
confiáveis. O nome da UFRN também é utilizado na divulgação da produção científica em 
diferentes meios. 
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VII – Roteiro de Acompanhamento – EVENTOS  
 
7.1 – Eventos realizados no período de 01/12/2019 a 30/04/2020; 
 

Evento Data/Período Local Nº de participantes Observação 

--- --- --- --- --- 

 

Nota da Coordenação: Não foram realizados eventos nesse período. 
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VIII – Roteiro de Acompanhamento – METAS DO PROJETO 
 
8.1 – Quadro de metas;  
 
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 
(    ) Parcial – período de Execução da Parcela: ( X ) Final – Último Período de Execução: 01/12/2019 a 30/04/2020 
EXECUÇÃO FÍSICA 

META ETAPA 
FASE DESCRIÇÃO UNID. DE MEDIDA 

QUANTIDADE 
PROGRAMADA 
NO PROJETO 

QUANTIDADE EXECUTADA 
NOS PERÍODOS 

ANTERIORES 
NO 

PERÍODO 
ACUMULADA 

ATÉ 30/04/2020 

1 - Realizar estudos para 
aperfeiçoar os processos de 
avaliação de habilidades 
profissionais para o início da 
atividade profissional, identificar e 
caracterizar os níveis de 
desenvolvimento de habilidades 
para a atividade profissional inicial 
de egressos de cursos de 
graduação da UFRN. 

Estudo 1-Elaboração e validação dos instrumentos de pesquisa – testes e 
entrevistas. 

Instrumento de 
pesquisa 05 04 01 05 

Avaliação 2-Elaboração de relatórios com resultados da meta 1. Relatório 05 03 02 05 

Estudo 3-Estruturação da matriz teórica para a avaliação das habilidades 
profissionais nas provas práticas. Capítulo 04 04 00 04 

Estudo 
4-Realizar um estudo da confiabilidade e validez dos Programas 
de computação (software) para organização das questões das 
provas objetivas. 

Relatório 02 08 01 09 

Estudo 
5- Realizar um estudo da confiabilidade e validez das provas 
práticas dos concursos sob as novas orientações teórico-
metodológicas definidas. 

Relatório 02 00 02 02 

Execução 
6-Elaborar e um programa computacional baseado na Matriz 
Teórica de Avaliação de Habilidades Profissionais para 
organização das questões das provas objetivas de concursos. 

Software 02 02 00 02 

Avaliação 7-Realização de seminário com as coordenações de cursos da 
UFRN para discutir os resultados das pesquisas. Seminário 01 01 00 01 

Estudo 
8- Estudo sobre as representações e conhecimento de professores 
sobre a formação e avaliação de habilidades profissionais na 
formação inicial (implica elaboração de um questionário, sua 
validação, aplicação e processamento dos resultados). 

Relatório 01 00 01 01 

Estudo 

9- Estudo sobre as concepções da formação e avaliação de 
habilidades profissionais em projetos pedagógicos e de disciplinas 
na formação inicial (implica na elaboração de um protocolo de 
análise de conteúdo, sua validação, aplicação e processamento de 
dados coletados). 

Relatório 01 00 01 01 

Nota Explicativa: ETAPA 1 – Elaboração e validação dos instrumentos de pesquisa - programado: 5 instrumentos de pesquisa; executado no período: 1 instrumentos de 
pesquisa e 4 relatórios apresentados em períodos anteriores. Etapa cumprida integralmente. ETAPA 2 – Elaboração de relatórios com resultado da meta 1 - programado: 5 
relatórios; executado no período: 2 relatórios e 3 apresentados em períodos anteriores. Etapa cumprida integralmente.  ETAPA 3 – Estruturação da matriz teórica para a 
avaliação das habilidades profissionais nas provas práticas - programado: 4 capítulos; executado em períodos anteriores: 4 capítulos – Etapa cumprida integralmente. 
ETAPA 4 – Realizar um estudo da confiabilidade e validez dos Programas de computação (software) para organização das questões das provas objetivas - 
programado: 2 relatórios; executado no período: 1 e, em períodos anteriores, 8 relatórios. Etapa cumprida integralmente. ETAPA 5 – Realizar um estudo da confiabilidade e 
validez das provas práticas dos concursos sob as novas orientações teórico-metodológicas definidas - programado: 2 relatórios; executado no período: 2 relatórios. 
Etapa cumprida integralmente. ETAPA 6 – Elaborar um programa computacional baseado na Matriz Teórica de Avaliação de Habilidades Profissionais para 
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organização das questões das provas objetivas de concursos - programado: 1 software; executado em períodos anteriores: 1 software. Etapa cumprida integralmente. 
ETAPA 7 – Realização de seminários com cursos de graduação da UFRN para discutir os resultados das pesquisas - programado: 1 seminário; executado em períodos 
anteriores: 1. Etapa cumprida integralmente. ETAPA 8: Estudo sobre as representações e conhecimento de professores sobre a formação e avaliação de habilidades 
profissionais na formação inicial (implica elaboração de um questionário, sua validação, aplicação e processamento dos resultados) – programado: 1 relatório; 
executado no período: 1 relatório. Etapa cumprida integralmente.  ETAPA 9: Estudo sobre as concepções da formação e avaliação de habilidades profissionais em 
projetos pedagógicos e de disciplinas na formação inicial (implica na elaboração de um protocolo de análise de conteúdo, sua validação, aplicação e 
processamento de dados coletados) - programado: 1 relatório; executado no período: 1 relatório. Etapa cumprida integralmente. 
OBS: Está sendo encaminhado um relatório final sobre o software desenvolvido para a elaboração de provas de concursos (PICCO). A matriz teórica que não foi encaminhada 
no primeiro relatório (Habilidades profissionais - meta 01), está sendo encaminhada nos anexos deste relatório. 

2 – Identificar e caracterizar erros 
e dificuldades de aprendizagem 
de estudantes da educação 
básica que ingressam na UFRN 
por meio das provas do Enem. 

Avaliação 1-Elaboração de relatórios com resultados da meta 2 Relatório 05 03 02 05 

Execução 2-Coleta de informações/produção de estatísticas do desempenho 
dos participantes no ENEM do ano de 2016. 

Relatórios 
Estatísticos 10 16 00 16 

Execução 3-Análises de desempenho e de erros, sistematização dos dados 
do ENEM 2016. Relatórios Analíticos 05 02 04 06 

Execução 4-Análises e integração de dados da série ENEM 2013 -2016 Relatórios Analíticos 05 01 04 05 

Avaliação 5-Realização de seminário com escolas públicas do RN para 
discutir os resultados da pesquisa. Seminário 01 00 00 00 

Estudo 
6- Estudo de erros e dificuldades de aprendizagem de estudantes 
que realizaram os ENEMs 2013-2016 da UFRN, egressos de 
escolas públicas que não foram selecionados pelo Sisu 

Relatórios Analíticos 05 00 07 07 

Nota Explicativa: ETAPA 1 – Elaboração de relatórios com resultado da meta 2 - programado: 5 relatórios; executado no período: 2 relatórios e 3 apresentados em 
períodos anteriores. Etapa cumprida integralmente. ETAPA 2 – Coleta de informações/produção de estatísticas do desempenho dos participantes no ENEM do ano de 
2016 - programado: 10 relatórios; executado em períodos anteriores: 16 relatórios. Etapa cumprida integralmente. ETAPA 3 – Análises de desempenho e de erros, 
sistematização dos dados dos ENEM 2016 - programado: 5 Relatórios analíticos; executado no período: 4 relatórios e dois apresentados em períodos anteriores. Etapa 
cumprida integralmente. ETAPA 4 – Análises e integração de dados da série ENEM 2013 -2016 - programado: 5 relatórios analíticos; executado no período: 4 relatórios e 
um apresentado em período anterior. (foram concluídos os relatórios das disciplinas de química, biologia, matemática, geografia e língua portuguesa. O relatório de biologia 
tinha sido encaminhado no relatório de fiscalização anterior, mas estamos enviando, em anexo, a versão final de todos os relatórios) Etapa cumprida integralmente. ETAPA 5 – 
Realização de seminário com escolas públicas do RN para discutir os resultados da pesquisa - programado: 1 seminário; executado: 0. O seminário estava programado 
para o final de março de 2020, porém não foi realizado devido a suspensão de atividades presenciais, estabelecida por meio de portaria da Reitoria, em virtude da pandemia 
causada pelo vírus da Covid-19. No entanto, encaminho a apresentação que estava preparada. As informações serão encaminhadas para a Secretaria de Educação do Estado 
do Rio Grande do Norte após o período de isolamento social. ETAPA 6 –Estudo de erros e dificuldades de aprendizagem de estudantes que realizaram os ENEMs 2013-
2016 da UFRN, egressos de escolas públicas que não foram selecionados pelo Sisu  - programado: 05 relatórios; executado no período: 7 relatórios (referentes as 
disciplinas de química, matemática, biologia, geografia, língua portuguesa, física e história). Etapa cumprida integralmente. 
OBS: A matriz teórica que não foi encaminhada no primeiro relatório (Erros e dificuldades de aprendizagem - meta 02) está sendo encaminhada nos anexos deste relatório.  

3 - Estudar e acompanhar o 
desenvolvimento dos estudantes 
egressos da educação básica 
durante sua vida estudantil na 
UFRN, a fim de identificar e 
caracterizar fatores que facilitam 
ou obstaculizam sua inserção na 

Estudo 1-Estruturação de matriz teórica para a pesquisa da atividade de 
estudo de estudantes de ensino de graduação da UFRN. 

Capítulo de Matriz 
teórica 01 01 00 01 

Estudo 2-Estruturação de matriz teórica para a pesquisa do custo por 
estudante em cursos de graduação. 

Capítulo de Matriz 
teórica 01 01 00 01 

Execução 3-Elaboração e validação dos instrumentos de pesquisa para os 
estudos dos custos de estudantes e da Atividade de estudo. 

Instrumentos de 
pesquisa 04 03 00 03 
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cultura universitária e seu sucesso 
como estudantes universitários, 
consolidando o Observatório da 
Vida dos Estudantes da UFRN 
com dados e análises resultantes 
das pesquisas e dos estudos. 

Execução 4-Coleta de informações/produção de estatísticas Relatório estatístico 121 147 00 147 
Execução 5-Análises, discussões e sistematização de resultados. Relatórios 04 04 00 4 

Avaliação 6-Atualização e desenvolvimento do Observatório de Vida dos 
Estudantes da UFRN. Relatórios 04 04 01 05 

Avaliação 7- Avaliar o impacto do uso do Observatório de Vida dos 
Estudantes da UFRN.   Relatórios 01 00 01 01 

*Nota Explicativa: ETAPA 1 – Estruturação de matriz teórica para a pesquisa da atividade de estudo de estudantes de ensino de graduação da UFRN. programado: 1 
capítulo; executado em períodos anteriores: 1 capítulo. Etapa cumprida integralmente. ETAPA 2 – Estruturação de matriz teórica para a pesquisa do custo por estudante 
em cursos de graduação. programado: 1 capítulo; executado em períodos anteriores: 1 capítulo. Etapa 2 cumprida integralmente. ETAPA 3 – Elaboração e validação dos 
instrumentos de pesquisa para os estudos dos custos de estudantes e da atividade de estudo - programado: 4 instrumentos; executado no período: 0 relatório. A 
princípio seriam 2 questionários sobre habilidades para estudar (1 sobre o perfil socioeconômico e algumas questões fechadas sobre a atividade de estudo; e 1 com 
enunciados sobre as habilidades para estudar). No entanto, a equipe decidiu unir os dois questionários em um só. Esse instrumento foi enviado no relatório de abril de 2019. 
Por isso, somente foram contabilizados 3 questionários. ETAPA 4 – Coleta de informações/produção de estatísticas - programado: 121 relatórios; executado nos períodos 
anteriores: 147 relatórios. Etapa cumprida integralmente. ETAPA 5 – Análises, discussões e sistematização de resultados - programado: 4 relatórios; executado nos 
períodos anteriores: 4 relatórios. Etapa cumprida integralmente. ETAPA 6 – Atualização e desenvolvimento do Observatório de Vida dos Estudantes da UFRN - 
programado: 4 relatórios; executado no período: 1 relatório, e em períodos anteriores 4 relatórios. Etapa cumprida integralmente. ETAPA 7 – Avaliar o impacto do uso do 
Observatório de Vida dos Estudantes da UFRN - programado: 1 relatório; executado no período: 1 relatório. Etapa cumprida integralmente. 

OBS: A matriz teórica denominada Desenvolvimento dos estudantes egressos da educação básica - meta 03 foi renomeada para Adaptação e trajetória universitária - fatores 
de sucesso e insucesso acadêmico - reflexões teóricas. Essa matriz está sendo encaminhada nos anexos deste relatório. 

O relatório completo sobre (In) sucesso acadêmico nos cursos de Estatística, Física, Matemática e Química da UFRN está sendo encaminhado nos anexos desse relatório. 
Partes desse relatório tinham sido enviadas separadamente em outros relatórios de fiscalização, coloquei como item 37.14 na tabela dos indicadores. 

 

Nota da Fiscalização: A coordenação comprovou todas as quantidades inseridas na coluna “quantidade executada no período”, além das comprovações 
que seriam entregues apenas nesta ação de monitoramento final. Tais documentos serão arquivados na rede local da divisão de fiscalização da PROPLAN. 
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IX – Roteiro de Acompanhamento – RESULTADOS ACADÊMICOS 
 
9.1 – Resultados Esperados (Conforme cláusula 8ª do contrato 4630/2015 e 3º Termo Aditivo);  
 

INDICADORES QUANTITATIVOS  

Publicar artigos científicos com os resultados das pesquisas. 07 

Publicar livros com os resultados das pesquisas. 04 

Orientar dissertações de Mestrado. 03 

Orientar tese de doutorado. 03 

Apresentar trabalhos em eventos científicos.  09 

INDICADORES QUALITATIVOS 

Subsidiar as instâncias acadêmicas da UFRN com informações sobre o ingresso, a 
permanência e as trajetórias de estudantes, por meio da análise de perfis socioeconômicos e 
cognitivos dos candidatos para cursos de graduação e de pós-graduação da UFRN. 

Subsidiar as instâncias acadêmicas da UFRN, principalmente as coordenações de cursos de 
graduação, sobre o desempenho dos seus egressos, por intermédio das provas realizadas em 
processos seletivos, com o objetivo de identificar e caracterizar níveis de desenvolvimento de 
habilidades para o início da atividade profissional. 

Fornecer às escolas públicas do RN informações sobre as dificuldades de aprendizagem 
reveladas nas provas do ENEM, contribuindo com a melhoria da educação básica, em especial 
com o Ensino Médio. 

Subsidiar projetos e pesquisas envolvendo professores e alunos da UFRN com o interesse de 
produzir conhecimento nas áreas relacionadas às atividades do Núcleo, por meio dos dados 
obtidos em processos seletivos e concursos públicos. 

Produzir conhecimentos relevantes para a tomada de decisões relativas às políticas sociais e 
de inclusão da UFRN. 

 

Nota da Coordenação:  Com relação aos indicadores quantitativos, foram obtidos, durante a 
realização do projeto, os seguintes resultados: 16 artigos científicos;  8 capítulos de livro e 2 
livros (um dos livros está no prelo em última revisão, devendo ser publicado este ano); 4 
dissertações de mestrado (2 concluídas e 2 com previsão de conclusão para o ano de 2020); 3 
teses de doutorado (1 concluída, 1 com previsão para o ano de 2020 e 1 para 2021; e 34 
apresentações e publicações em Anais de trabalhos em eventos científicos (foram 
apresentados trabalhos em diferentes áreas, como educação, engenharia, ciências contábeis, 
geografia e sociologia). 

Estava prevista a publicação de 4 livros, no entanto, ao final do projeto foi publicado 1 livro, 1 
está no prelo (comprovações nos anexos – Meta 3) e 8 capítulos de livro. 

 
9.2 – Resultados Alcançados no período de 01/12/2019 a 30/04/2020; 
 

INDICADORES DE RESULTADO ACADÊMICO DO PROJETO Quant. 

1.  Ações de Extensão;  --- 
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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);  

a) Aplicativos de leitura para cartões de resposta de provas objetivas. Autores: 
Rex A. C. Medeiros, André Bessa, Diego. R. C. Silva e Gustavo B. P. Leitão. 
(Artigo preparado para ser enviado para periódico). 

01 

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

a) As representações de professores universitários sobre trajetória de sucesso 
acadêmico na universidade. Revista Brazilian Journal of Development. 
Autores: Raelma Medeiros Dantas Ribeiro, Sandro Damião Ribeiro da Silva, 
Raquel Basílio dos Santos, Magda Maria Pinheiro de Melo, Isauro Beltrán 
Núñez. (Meta 3) 
 

b) As questões de ciências humanas na prova do enem. O que pensam os 
alunos sobre elas? Revista Brazilian Journal of Development. Autores: 
Sandro Damião Ribeiro da Silva, Raquel Basílio dos Santos, Magda Maria 
Pinheiro de Melo, Isauro Beltrán Núñez (Meta 2) 

 
c) Como opinam os professores acerca da prova do Enem? o caso da disciplina 

biologia. Revista Brazilian Journal of Development. Autores: Heloiza Cristina 
Costa Felipe Santiago, Francêsco de Araújo Lopes, Naisandra Bezerra da 
Silva Farias, Raelma Medeiros Dantas, Magda Maria Pinheiro De Melo, 
Isauro Beltrán Núñez (Meta 2) 
 

03 

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

a) Crenças de professores sobre as habilidades no contexto escolar e a teoria 
histórico-cultural. Revista Práxis Educacional. Autores: Magda Maria Pinheiro 
De Melo, Isauro Beltrán Núñez (Meta 1) 

01 

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

a) Alunos ingressantes e risco de evasão: uma aplicação do modelo de tinto no 
curso de Ciências Contábeis da UFRN, Série Educar – Volume 16 – Ensino 
Superior. Autores: Daniele da Rocha Carvalho, Franklyn Kennedy da Silva e 
Ridalvo Medeiros Alves de Oliveira. (Meta 3) 

01 

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, 
fármaco, sistema e outros) registrado ou submetido a registro; 

--- 

35. Registro de software desenvolvido; --- 

36. Prêmios;  

 
--- 

37. Outros (detalhar); 

37.1 – Questionário sobre habilidades profissionais aplicado aso professores 
universitários (Meta 1) 

01 
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37.2 – Relatórios Parciais do projeto referentes às metas 1, 2 e 3. 

37.3 – Relatórios referentes ao estudo de confiabilidade e validez das provas 
práticas. (Meta 1) 

37.4 – Relatório referente ao estudo sobre as representações e conhecimento dos 
professores sobre a formação e avaliação de habilidades profissionais na formação 
inicial. (Meta 1) 

37.5 – Relatório referente ao estudo sobre as concepções da formação e a avaliação 
de habilidades profissionais em projetos pedagógicos e de disciplinas na formação 
inicial. (Meta 1) 

37.6 – Relatórios referentes às análises de desempenho e de erros e à 
sistematização dos dados dos ENEM 2016. (Meta 2) 

37.7 – Relatórios referentes às análises e à integração de dados da série ENEM 
2013 -2016. (Meta 2) 

37.8 – Relatórios referentes ao estudo de erros e dificuldades de aprendizagem de 
estudantes que realizaram os ENEMs 2013-2016 da UFRN, egressos de escolas 
públicas que não foram selecionados pelo SISU. (Meta 2) 

37.9 – Questionário sobre habilidades para estudar. (Meta 3) 

37.10 – Relatório sobre o impacto do uso do Observatório de Vida dos Estudantes 
da UFRN. (Meta 3) 

37.11 – Apresentação preparada para a realização do seminário com as escolas 
públicas. (Meta 2) 

37.12 – Relatório final referente ao software desenvolvido para elaboração de provas 
de concursos. (Meta 1) 

37.13 – Relatório sobre as atualizações do OVEU. (Meta 3) 

37.14 – Relatório (In) sucesso – Cursos CCET 

37.15 – Relatório sobre o impacto do OVEU 

37.16 – Relatório sobre Habilidades para estudar 

02 

02 

 

01 

 

01 

 

03 

 

04 

 

05 

 

01 

01 

 

01 

 

01 

01 

01 

01 

01 

 

Nota da Coordenação: 1. As matrizes teóricas sobre a avaliação das habilidades profissionais 
(meta 01); erros e dificuldades de aprendizagem dos estudantes da educação básica (meta 
02); e Adaptação e trajetória universitária - fatores de sucesso e insucesso acadêmico - 
reflexões teóricas (meta 3) estão apresentadas nos anexos.  

2. Costa, nos anexos, a última revisão do livro (no prelo) enviado para editora. 

Nota da Fiscalização: A coordenação comprovou as quantidades informadas como 
executadas no quadro acima. Os resultados inseridos no item 37 são pertinentes às metas do 
cronograma de execução. Todos os documentos serão armazenados na rede local da divisão 
de fiscalização da PROPLAN. 

 
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); 
 

Inicialmente, o projeto foi previsto para ser executado em três anos. No entanto, foi 

prorrogado, por meio de aditivos, por mais dois anos. Todas as metas propostas na versão 

inicial e nos dois aditivos foram cumpridas, com exceção da realização do seminário com as 

escolas públicas, que estava programado para acontecer no final do mês de março de 2020, 
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porém, não foi realizado em virtude da suspensão das atividades presenciais em decorrência 

da pandemia causada pelo vírus da Covid-19. A equipe do projeto se compromete a enviar as 

informações relativas à meta 2 para a Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do 

Norte.  

Com relação aos indicadores quantitativos, foram obtidos, durante a realização do 

projeto, os seguintes resultados: 16 artigos científicos; 8 capítulos de livro e 2 livros (um dos 

livros está no prelo em última revisão, devendo ser publicado este ano); 4 dissertações de 

mestrado (2 concluídas e 2 com previsão de conclusão para o ano de 2020); 3 teses de 

doutorado (1 concluída, 1 com previsão para o ano de 2020 e 1 para 2021; e 34 apresentações 

e publicações em Anais de trabalhos em eventos científicos (foram apresentados trabalhos em 

diferentes áreas, como educação, engenharia, ciências contábeis, geografia e sociologia). 

Diante do exposto, percebe-se que o projeto cumpriu todas as metas propostas, ultrapassando, 

em algumas delas, os quantitativos definidos.  

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

Ao fim desta ação de monitoramento FINAL concernentes aos resultados físico-

acadêmicos apresentados pelo projeto em tela, informamos que a coordenação disponibilizou 

os documentos comprobatório de forma organizada. Em futuros projetos, RECOMENDAMOS a 

manutenção de tal prática. 

Quanto consecução das metas, observamos que apenas a realização de seminário 

com escolas públicas do RN para discutir os resultados da pesquisa, não foi executada. Fato 

devidamente justificado pela coordenação do projeto. As demais metas foram alcançadas de 

forma integral, tendo inclusive suas quantidades programadas superadas para algumas delas. 

No tocante aos resultados acadêmicos esperados, verificamos que apenas a 

quantidade de livros publicados não foi alcançada de forma integral. Em relação aos resultados 

qualitativos, a coordenação se comprometeu a enviar as informações relativas à meta 2 para a 

Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Norte. Nesse sentido, 

RECOMENDAMOS que a coordenação disponibilize tais resultados, visto que o seminário que 

envolveria as escolas públicas não pôde ser realizado. 

Ademais, RECOMENDAMOS à coordenação que ao preencher o relatório de 

execução físico-financeira junto a FUNPEC, utilize o quadro de metas deste relatório e 

reproduza as informações ali inseridas. Do mesmo modo, ao elaborar o relatório de 

cumprimento do objeto atenha-se aos resultados devidamente comprovados por meio de todas 

as fiscalizações de acompanhamento do projeto. 
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XII – Roteiro de Acompanhamento – CONCLUSÃO 
 
12.1 – Parecer técnico 
 
Período de abrangência: 01/12/2019 a 30/04/2020 
 

Vistos e analisados as informações e documentos descrito nas considerações iniciais deste 

Relatório de Fiscalização, sobretudo os enviados pela coordenação do projeto/contrato 

4630/2015, relacionados às METAS E RESULTADOS ACADÊMICOS, escopo desta análise, 

conforme disposição presente no art. 13 da Resolução nº 061/2016 – CONSAD/UFRN1, e 

diante das recomendações dispostas no item anterior, concluímos que o projeto “Análise dos 

processos de avaliação realizados pela COMPERVE” ATINGIU PARCIALMENTE a 

dimensão físico/acadêmica pactuada. Entretanto, considerando que os poucos resultados não 

integralizados, não interferiram na consecução do objeto, que outros resultados adicionais 

foram apresentados, e que a coordenação forneceu as justificativas pertinentes, OPINAMOS 

PELA APROVAÇÃO, s.m.j, desta prestação de contas técnica final, apresentada à fiscalização 

da PROPLAN. 

 
 

Natal/RN, 03 de julho de 2020 
 

 
 

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 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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