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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

Fiscalização nº 410 Período da ação de controle 09/09/2019 à 26/09/2019

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 Maria Lima

Telefone/e-mail 3092 9239

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto Inclusão e Acessibilidade Acadêmica: estratégias, mediação para o
ensino-aprendizagem e serviços de apoio

Número do projeto (SIPAC) 562/2016

Tipo/Natureza do Projeto DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - ESTUDO

Coordenador(a) FRANCISCO RICARDO LINS VIEIRA DE MELO

Objeto

Ampliar e fortalecer a política institucional de inclusão para às pessoas
com deficiência, ou outras Necessidades Educacionais Especiais
(NEE), por meio de estratégias, mediação para o ensino-aprendizagem
e serviços de apoio que potencializem o desenvolvimento, a
participação e o sucesso acadêmico desse público na UFRN.

Número do Contrato 5667/2017 Vigência 30/03/2017 a 29/03/2020

Valor (R$) R$ 911.838,93

Processo
Nº 23077.022887/2018-36

(x) Prestação de Contas 4ª PCP
Origem do recurso Próprio da UFRN

Dados Bancários Banco do Brasil Ag.: 3795-8 C/C: 11497-9



PROPLAN/UFRN Relatório de Fiscalização de Convênio/Contrato Acadêmico Pág. 2 de 21

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

FRANCISCO RICARDO LINS
VIEIRA DE MELO

UFRN Coordenador
ricardolins@ufrnet.br

ricardolins67@gmail.com

II – CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A UFRN e a FUNPEC celebraram o contrato nº 5667/2017, cujo objeto está
devidamente descrito na folha 1 (hum) desse documento, assinado em 30/03/2017, e publicado
em 06/04/2017 no Diário Oficial da União nº 67, pág. 61, Seção 03. O valor do projeto importa
em R$ 911.838,93. 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 (23077.022887/2018-36), 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 23077.005276/2017-42, de submissão e acompanhamento
do projeto, autuado em pasta própria na PROPLAN nº 5667.21.1417, 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.

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 30/03/2017 – 31/12/2017; de
01/01/2018 a 30/06/2018; de 01/07/2018 a 31/12/2018; de 01/01/2019 a 30/06/2019.
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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 146 a 150, 272 a 277, 409 a 414, 538 a 543 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 030/2018, nº 082/2018, nº 012/2019 e
nº 063/2019 .

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: 40h



PROPLAN/UFRN Relatório de Fiscalização de Convênio/Contrato Acadêmico Pág. 4 de 21

NOTA DA COORDENAÇÃO: Em atendimento a meta 3 (três) “assegurar as condições de
acessibilidade na aprendizagem dos estudantes com deficiência ou outras NEE”, o Laboratório
de Acessibilidade (LA) da BCZM, Campus Central, durante seu horário de funcionamento
normal de atendimento aos usuários realiza a adaptação de materiais para que os estudantes
com deficiência visual atendidos pela CAENE tenham acesso aos conteúdos.

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

NOTA DA COORDENAÇÃO: No acompanhamento aos alunos com NEE assistidos pelas
pedagogas contratadas, dependendo da situação e demanda, são feitas visitas às
coordenações de cursos para conversar com os coordenadores ou com os docentes dos
alunos com necessidades educacionais especiais em acompanhamento visando orientações
gerais (como fazer a solicitação a CAENE, esclarecimentos de dúvidas, entrega de pareceres,
discussões dos casos atendidos junto aos professores, entre outros) cujas reuniões podem
acontecer em salas de aula. Não existem salas específicas para esse atendimento, as salas
que são utilizadas são aquelas que no horário da visita ao curso para acompanhamento dos
estudantes ou orientação a gestores/docentes estão livres.

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

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

NOTA DA COORDENAÇÃO: A institucionalização do atendimento ao estudante com NEE na
UFRN ocorre via sistema informacional. O registro inicial do aluno se dá pelo Módulo NEE no
SIGAA. Todos os trâmites institucionais de relação com os discentes, docentes e
coordenadores de cursos ou responsáveis por outras unidades de ensino ocorrem por meio do
referido módulo. Da solicitação de apoio a todos os outros encaminhamentos de
acompanhamento durante o processo de formação acadêmica dos alunos com NEE são
efetivados via SIGAA pelo Módulo NEE - https://sigaa.ufrn.br/sigaa/nee/menu.jsf.

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

NOTA DA COORDENAÇÃO: O lócus do projeto é a própria UFRN como visto no título
“Atenção aos estudantes com deficiência ou outra necessidade educacional especial na UFRN”
e considerando ter sido este um projeto de desenvolvimento institucional. A visibilidade do
nome da UFRN também se expressa nas participações dos profissionais durante evento
quando da divulgação das ações da CAENE no qual o projeto está implicitamente inserido.
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VII – Roteiro de Acompanhamento – EVENTOS

7.1 – Eventos realizados;

SOLICITAÇÃO DO FISCAL: Informe todos os eventos porventura realizados pelo projeto a partir da última fiscalização (revise relatório nº 365), concluída em
10/04/19, 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)

* Com base no REFF (vide p.06) para esta 4ª fiscalização e em relação a nossa ação anterior, o projeto (meta 02) realizou mais 26 eventos no primeiro
semestre 2019 que podem ser registrados no quadro abaixo. (ENVIAR ORGANIZADAMENTE SUAS COMPROVAÇÕES)

nº Evento Data/Período Local
Nº de

participantes
Observação/Registro/ Doc.

Comprobatório

01
Semana de Planejamento e Avaliação Estudantes com NEE na UFRN:
direcionamentos e orientações.

05/02/2019 ECT 68

Lista de Frequência

02
Semana de Planejamento e Avaliação Estudantes com NEE na UFRN:
direcionamentos e orientações.

05/02/2019
Auditório da
Reitoria

85

Lista de Frequência

03 Reunião do GTA CCSA 19/02/2019 Direção – CCSA 13 Lista de Frequência

04 Reunião do GTA - IMD 21/02/2019
Sala de reuniões

do IMD
15

Lista de Frequência

05 Política de Inclusão e Serviços de apoio para pessoas com deficiência. 28/02/2019 DDP 45 Lista de Frequência

06 2ª Reunião do GTA - IMD 08/03/2019 Sala B 206 IMD 09 Lista de Frequência

07 Primeiro encontro do GTRA do CCET 07/03/2019
Auditório do

CCET
11 Lista de Frequência

08 2ª Reunião do GTA - CB 25/03/2019 Sala de reuniões 11 Lista de Frequência



PROPLAN/UFRN Relatório de Fiscalização de Convênio/Contrato Acadêmico Pág. 6 de 21

do CB

09 Estudantes com NEE na UFRN: direcionamentos e orientações. 05/02/2019
Auditório da

Facisa
58 Lista de Frequência

10 Primeira reunião do GTA - CT 11/03/2019 CT 15 Lista de Frequência

11 Segunda Reunião do GTA-CT 18/03/2019 Setor IV sala H3 Lista de Frequência

12 Primeira Reunião do GTRA - CB 18/03/2019
Sala de reunião -

CB
09 Lista de Frequência

13 Terceira Reunião GTA-CB 01/04/2019
Sala de reuniões

do CB
11 Lista de Frequência

14 Quinta Reunião GTA-CB 15/04/2019
Sala de reuniões

do CB
12 Lista de Frequência

15 Quarta Reunião GTA-CB 12/04/2019 Sala B 206 - IMD 13 Lista de Frequência

16 Terceira Reunião GTA-CT 01/04/2019
Setor IV – sala

H3
07 Lista de Frequência

17 4ª Reunião GTA-CB 08/04/2019
Sala de reunião -

CB
09 Lista de Frequência

18 Sexta Reunião GTA 29/04/2019
Sala de reunião -

CB
13 Lista de Frequência

19 Oitava Reunião GTA - CB 13/05/2019
Sala de reunião -

CB
07 Lista de Frequência

20 Nona Reunião do GTA - CB 20/05/2019
Sala de reunião -

CB
05 Lista de Frequência

21 Quarta Reunião GTA- CT 29/04/2019 Setor IV sala H3 08 Lista de Frequência

22 Quinta Reunião GTA- CT 20/05/2019 Setor IV sala H3 11 Lista de Frequência

23 Reunião GTA - CB 28/05/2019
Sala de reunião –
Departamento de

Morfologia
07 Lista de Frequência

24 Sétima Reunião GTA-CB 06/05/2019
Sala de reunião -

CB
08 Lista de Frequência

25 Reunião na Escola Agrícola de Jundiaí 10/06/2019
Escola Agrícola

de Jundiaí
12 Lista de Frequência

26 Sexta Reunião GTA-CT 25/06/2019 Setor IV sala H3 04 Lista de Frequência

Nota da Fiscalização: Comprovação relativa à META 02
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VIII – Roteiro de Acompanhamento – METAS DO PROJETO

8.1 – Quadro de metas;
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Considerando o que foi apresentado na terceira fiscalização (Relatório de Fiscalização nº 365) e com base nas informações da planilha (REFF) acima,
na qual constam as informações quanto à execução do projeto de 01/01/2019 até 30/06/2019, solicito as comprovações, preferencialmente digitais,
das seguintes metas:

 REFERENTE À META 1
A. Enviar a cópia dos 02 documentos (protocolo, normatização ou parecer) produzidos no primeiro semestre de 2019;

NOTA DA COORDENAÇÃO: Os 02 documentos seguem em anexo.

 REFERENTE À META 2

B. Envio das comprovações para os 26 eventos formativos realizados no 1º semestre de 2019. Como já orientado, as informações de
cada evento podem ser registradas no item 7.1 deste relatório;

NOTA DA COORDENAÇÃO: Foram registradas no item 7.1. As comprovações seguem em anexo.

 REFERENTE À META 3
C. Envio agora da relação com os nomes dos 91 estudantes beneficiados com a ação da meta 03 durante o 1º semestre 2019. Reitero

pedido, como na ação anterior, de que cada nome venha acompanhado de informações que possam localizá-los, por exemplo: número
de matrícula, contato, curso e etc. Vide o Relatório de fiscalização nº 365;

NOTA DA COORDENAÇÃO:
Nº Discente Profissional Matrícula CURSO DESCRITIVO

01 Luan Carlos das Neves Silva Alexandra 20190015501 Sistema de Informação Atendimento de triagem no cadastramento do SISU 2019

02 Leticia Andriely Silva de Azevedo Alexandra 20190045037 Direito Atendimento de triagem no cadastramento do SISU 2019

03 Maria Fernanda Almeida Silva Alexandra 20190057898 Medicina Atendimento de triagem no cadastramento do SISU 2019

04 Alana Karoline Dantas Araújo Alexandra 20190062673 Medicina Atendimento de triagem no cadastramento do SISU 2019
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05 Lucas Lendell dos Santos Alexandra 20190077999 Sistema de Informação Atendimento de triagem no cadastramento do SISU 2019

06 Anderson da Silva Amorim Alexandra 20180129240 Biomedicina Atendimento de triagem e orientações pedagógicas

07 Samile Laura Dias Barros Alexandra 20160141220 Ecologia (Bacharelado) Atendimento agendado para orientações pedagógicas

08 Elaine Jéssica de Souza Lira Alexandra 20190051230 Dança (Licenciatura) Atendimento espontâneo a estudante.

09 José Eduardo da Silva Filho Alexandra 2018012903 Mestrado em Psicobiologia
Atendimento de triagem e organização dos horários de estudo
do estudante.

10 Paulo Roberto da Silva Saraiva Alexandra 20150126364 Ciências e Tecnologia Atendimento espontâneo ao estudante

11 Andre Vitor Macedo Soares Alexandra 20180001182 Tecnologia da Informação Atendimento agendado ao aluno e orientação pedagógica.

12 Hugo Eduardo Amarilha de Oliveira Alexandra 2014062279 Ciências Biológicas (Bacharelado)
Orientações Pedagógicas para o aluno que se mostrou
interessado em participar de um projeto de pesquisa.

13 Barbara Freire de Souza Alexandra 2009048164 Ciências Biológicas (Licenciatura)
Atendimento pedagógico com orientações para que a
estudante seja atendida com um tutor.

14 Nicolas Manoel Peixoto Jacome Alexandra 20180141970 História (Bacharelado) Atendimento espontâneo.

15 Mateus Neves de Oliveira Alexandra 2016070028 Ciências Biológicas
Atendimento de triagem e organização dos horários de estudo
do estudante.

16 João Vitor Souza de Macedo Alexandra 20170136161
Análise e Desenvolvimento de Sistema
(Tecnológico)

Atendimento de triagem e orientações pedagógicas,
disponibilidade de um tutor pra auxiliar nos estudos,
encaminhamento psicológico.

17 Carlos Eduardo Rocha da Silva Alexandra 20183027727 Técnico em Aquicultura Subsequente
Atendimento espontâneo ao estudante e o mesmo relatou que
traçou o curso, por motivo de saúde.

18 Vinicius Carvalho Gurgel Alexandra 20160141391 Engenharia Agronômica (Bacharelado) Atendimento de triagem e orientações pedagógicas

19 Elizama Oliveira de Araújo FernandesAlexandra 2013089732 Ecologia Atendimento espontâneo a estudante que concluiu o curso.

20 Neon Sales Lopes Neto Alexandra 2019014487 Engenharia de Aquicultura
Atendimento de triagem, orientações pedagógicas e parecer
feito, (aluno em atendimento pela CAENE)

21 Leoá Costa Barbosa Alexandra 20155134270 Biomedicina Atendimento de triagem e orientações pedagógicas.

22 Samuel Leandro de Almeida Alexandra 20160104404 Dança

Atendimento espontâneo.

23 Kezia Abgail Lima Goes Oliveira Alexandra 20170071853 Analise e Desenvolvimento de Sistema

Atendimento espontâneo, saber da aluna qual o motivo que
ela cancelou o curso.
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24 João Helder Santos Alexandra 20150147220 Ecologia (Bacharelado) Atendimento de triagem e orientações pedagógicas.

25 Martha Laysla Ramos da Silva Alexandra 20181033995 Mestrado em Biologia Parasitária Atendimento de triagem e orientações pedagógicas.

26 Lynnker Raykar Saldanha Coutinho Alexandra 20190043892 Engenharia Florestal (Bacharelado) Atendimento de triagem e orientações pedagógicas.

27 Jefferson Gomes da Mota Alexandra 2014054491 Zootecnia Atendimento de triagem e orientações pedagógicas.

28 Pedro Victor Carvalho Santos Alexandra 2010016530 Ciências Econômicas Atendimento espontâneo.

29 Marta Laysla Martha Ramos da Silva Conceição 20181033995 Mestrado em biologia Parasitária Atendimento de triagem e orientações pedagógicas.

30 Rayssa Da Silva Felinto Francinete 20180118363 Nutrição/Facisa
Orientação sobre adaptação nos laboratórios que vai usar no
semestre e atualização do parecer.

31 Alberione Izidio Dantas Francinete 20160128148 História/Caicó
Conversa sobre o acompanhamento no semestre. Mudança
da tutora com orientações das novas demandas.

32
Raimundo Nonato Fernandes Da
Silva

Francinete 2015066049 Direito/Caicó
Conversa sobre as aulas de campo e as orientações acerca
das adaptações de acessibilidade.

33 Claúdia Pinheiro Silva Francinete 2016006813
Letras- Língua Espanhola/ Ceres
Currais Novos

Atualização do parecer e orientações sobre as adaptações
dos materiais.

34 Lucas Macedo Rodrigues Francinete 20150123344 Administração/ Ceres Currais Novos
Conversa com a assistente social acerca das dificuldades do
aluno no semestre anterior. Organização de horários de
estudo junto a tutora.

35 Yago Jose Alves Francinete 20170059456 Medicina/EMCM
Conversa com o psicólogo da Escola Multicampi para
encaminhar a ficha de triagem.

36 Giovanna Bruna Soares Silva Francinete 20160140053 Zootecnia/EAJ
Parecer atualizado com a psicóloga da CAENE. Orientações
sobre a bolsa de apoio técnico e a seleção.

37 Joao Maria Martins Jacome Francinete 20180132765 Engenharia Agonômica/EAJ
Orientação sobre a adaptação de materiais e a autonomia nos
estudos.

38 Samia Reginete De Oliveira Francinete 20170162466 Educação Física/EAD
Conversa com a pedagoga Elaine que irá acompanhar a aluna
e informação junto a coordenação do curso sobre a situação
de saúde da discente.

39 Ana Paula de Lima Matias Francinete 20170146990

Letras- Espanhol

Currais Novos

Ajuda para incluir no sistema as disciplinas durante o período
de mobilidade no campus central.

40 Sara Fabiana da Silva Santos Francinete 20180071839 Turismo- Currais Novos
Atualização do parecer e organização dos estudos junto a
tutora do campus.

41 Luis Paulo de Farias Barbosa Francinete 2013088904 Letras- Espanhol
Conversa com Alana, assistente social do CERES para
atualização do parecer juntamente com o discente. Diálogo
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Currais Novos

com o aluno sobre as possibilidades de adaptações.

42 Jonas Sucupira Feitosa Ivana Lucena 20180059979 Ciências Contábeis
Orientação ao estudante a respeito da matricula em “vaga
extraordinária”, a fim de resolver questões de ordem
acadêmicas.

43 Joalison de Andrade Rocha Ivana Lucena 20180014430 Farmácia
Escuta e encaminhamentos para garantir as condições de
acessibilidade para locomoção e utilização de materiais.

44 Isa Vitória Alves de Almeida Ivana Lucena 20180145683 Direito

Preenchimento da Ficha de Triagem, com os dados fornecidos
pela estudante a respeito das suas necessidades
educacionais especiais, para permitir o atendimento da sua
solicitação de apoio. Atendimento espontâneo da estudante
para apresentar sugestões de alterações nas orientações a
respeito das suas necessidades educacionais especiais,
construídas no Parecer Técnico.

45 Alyne dos Santos Silva Ivana Lucena 20190044835 Administração

A estudante foi consultada para contribuir com a análise do
seu Parecer, a fim de disponibilizá-lo para os docentes com as
devidas orientações sobre as suas necessidades
educacionais especiais.

Orientação sobre Bolsa Acessibilidade e encaminhamentos
para o Laboratório de Acessibilidade, das suas necessidades
de material com letra ampliada.

46 Jeane Pessoa de Medeiros Ivana Lucena 20190036673 Administração

A estudante foi consultada para contribuir com a análise do
seu Parecer, a fim de disponibilizá-lo para os docentes com as
devidas orientações sobre as suas necessidades
educacionais especiais.

47 Raquel Nery de Lima Sabino Ivana Lucena 20190029759 Biomedicina

A estudante foi avaliada a partir do Instrumento de Triagem de
Altas Habilidades/Superdotação e preencheu o Instrumental
de Identificação de Indicadores de Altas
Habilidades/Superdotação - QUIIASD-Adulto (Freitas e Perez,
2016).

48 Jéssica Silva Ivana Lucena 20180063274 Administração
A estudante foi atendida para obtenção de dados a fim de
atualizar o seu Parecer Técnico que orienta o atendimento
das suas necessidades educacionais especiais e foram
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tomados os encaminhamentos para confirmar o atendimento
da necessidade de fonte ampliada nos materiais
encaminhados para o Laboratório de Acessibilidade.

49 Luiz Telmino da Frota Brito Ivana Lucena 20180129160 Ciências Contábeis

O estudante foi atendido para o preenchimento da Ficha de
Triagem a fim de obter informações e avaliar as suas
necessidades educacionais, objetivando construir o Parecer
Técnico com as devidas orientações para a equipe docente.
Conversa com o estudante, via telefone para informar sobre a
publicação do seu parecer no SIGAA e sobre a possibilidade
de sua intervenção a respeito das orientações prestadas para
o atendimento das suas necessidades.

50 Arnaldo Santos do Nascimento Jane 20190035317 Música Atendimento de triagem no Cadastramento do SISU 2019.

51 Davi da Silva Santos Jane 20190032932 Gestão Hospitalar Atendimento de triagem no Cadastramento do SISU 2019.

52 Givanilson de Lima Barbosa Jane 20190110340 Enfermagem Atendimento de triagem no Cadastramento do SISU 2019.

53 Isac Levy Arcanjo Andrade Jane 20190060178 Direito Atendimento de triagem no Cadastramento do SISU 2019.

54 Vamberto Xavier de Brito Jane 20190113324 Comunicação social - Audiovisual Atendimento de triagem no Cadastramento do SISU 2019.

55 Lucas Gomes Pereira Jane 20190095600 Engenharia Elétrica Atendimento de triagem no Cadastramento do SISU 2019.

56 Ronne Von Ribeiro Pinheiro Jane 2015026517 Estatística
Atendimento de acompanhamento. Elaboração de Parecer e
atualização no sistema integrado da UFRN.

57 Joaquim Alves Sobrinho Jane 200726129 Matemática

Atendimento de acompanhamento comigo (pedagoga),
Giuliana (Psicóloga) e Erika (Assistente Social). Orientações
sobre a situação do processo de reativação de vinculo com a
UFRN. Orientações por telefone sobre a procura a
PROGRAD.

58 Lisleny Torquarto Souza da Silva Jane 2013073877 Ciências e Tecnologia

Atendimento a psicóloga da ECT (Maria Luiza) para resolver a
situação da estudante. Lisleny perdeu seu vinculo com a
UFRN. Em conversa com a psicóloga e a coordenação
entramos em contato com o pai da estudante pois falta
apenas duas disciplinas. Elaboração de Parecer para a
Câmara de Graduação favorável a reativação do vinculo da
estudante. O parecer foi encaminhado por e-mail para a
coordenadora do curso e para a psicóloga da ECT.

59 Jales Souza de Almeida Jane 20160000624 Ciências e Tecnologia
Atendimento de triagem. De acordo com a condição
apresentada pelo estudante foram feitas as orientações
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necessárias e o encaminhamento para o SEPA e para a
PROGAD para o Projeto Enfrentamento a Timidez.
INDEFERIDO.

60

Mauro Yang Nascimento Fagundes

Jane 2013019498 Ciências e Tecnologia

Atendimento. O acompanhamento será encerrado porque o
estudante vai morar em Goiana. Ele veio no dia 19/02/19 a
CAENE para agradecer e se despedir, também informou que
passou no Enem para o curso de Ciências Ambientais.
ENCERRADO. No dia 01.03.19, atendi o pai de Mauro, ele diz
que o aluno não vai

61 Fernando Silvério Ricardo Jane 20190084080 Ciências e Tecnologia
Atendimento de triagem. Orientações e encaminhamentos
para avaliação.

62 Tiago Wolsen de Macedo Moraes Jane 2013050596
Ciências e Tecnologia - Natal -
Bacharelado - Presencial - Tecnologia
De Telecomunicações - N

Atendimento ao estudante e orientação. Parecer Técnico
atualizado no sigaa, enviado para os professores e
coordenador do curso. Entrei em contato com professor para
conversar sobre a avaliação do aluno.

63 Elias Gabriel Amaral da Silva Jane 20190109340 Ciências e Tecnologia -

Atendimento de triagem. Elaboração do parecer técnico.
Análise e publicação do parecer no sigaa. Reunião na ECT
com um grupo de professores e a psicóloga para
conversarmos sobre as estratégias de avaliação.

64 Thiago Andrade Paiva Monteiro Jane 20190118527 Jornalismo
Atendimento de triagem no Cadastramento do SISU 2019.
Ampla concorrência 2019.2

65 Pedro Lucas da Silva Rebouças Jane 2012972257
Comunicação Social – Publicidade e
Propaganda

Atendimento de triagem no Cadastramento do SISU 2019.2

66 Priscilla Luisa Bastos Torres Jane 20180105721 Ciências e Tecnologia Atendimento de triagem.

67 Maria Vitória Ferreira de Souza Jane 20190096920 Química Atendimento de triagem.

68 Ítalo Douglas Querino Felix Jane 20180147982 Ciências e Tecnologia
Atendimento de acompanhamento educacional. Parecer
Técnico atualizado no sigaa, enviado para os professores e
coordenador do curso.

69
Moises Elias Nascimento Rufino da
costa

Jane 20190146058 Meteorologia

Atendimento de triagem e encaminhamento. Atendimento de
acompanhamento. Entrei em contato com o pessoal do
cursinho do DCE para a possibilidade do aluno assistir as
aulas de matemática e física para suprir as dificuldades do
Ensino Médio.

70 Rafael Soares do Nascimento Jane 20180131122 Ciências e Tecnologia Atendimento de triagem. Encaminhado e orientado a procurar
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psicólogo.

71 Gabriel Gomes Fernandes Jane 20190081202 Ciências e Tecnologia
Atendimento de triagem. Encaminhado e orientado a procurar
psiquiatra.

72 Anne Bianca da Cunha Ribeiro Jane 2016068745 Ciências Biológicas Acolhimento e atendimento de triagem.

73 Ana Letícia Avelino Silva Barros Jane 2015038741 Arquitetura e Urbanismo
Foi feito contato e mediação para o atendimento dar
continuidade com Lívia. Feito atendimento e elaboração de
parecer técnico.

74 Edmara Manuela A. Barbosa Jane 20180095625 Engenharia Elétrica

Acolhimento e atendimento de triagem. No atendimento foi
explicado que ela estaria sendo indeferida, mas que
estávamos passando ela para ser acompanhada pelo NISE do
próprio CT.

75 Thaíla Gomes Moreira Jane 20190002521 Engenharia Biomédica

Acolhimento e atendimento de triagem. Solicitação do laudo
para dar continuidade a elaboração do parecer técnico.
Elaboração, apreciação e publicação no sigaa do Parecer
Técnico.

76 Renato Justino Tavares Felipe Jane 20155137182 Engenharia de Alimentos

Atendimento do acompanhamento educacional. Orientações
com relação ao acompanhamento da tutora. Atendimento
espontâneo na CAENE para falar sobre uma disciplina e o
não precisar da tutoria por enquanto. Me procurou em
atendimento espontâneo para acertarmos para o próximo
semestre 2019.2, o retorno com o acompanhamento do tutor.

77

Nicolle Ohana Alves Marques

Jane 20170133277 Ciências e Tecnologia

Atendimento do acompanhamento educacional. Atendimento
e orientação à tutora Daliana que acompanha Nicolle.
Atendimento espontâneo veio nos dizer que teve prova ontem
(09.05), mas não foi porque estava com dúvidas e isso a
deixou muito insegura. Pediu que falássemos com o Prof Alex
sobre as formas de avaliação. Contato com o professor Alex
sobre as estratégias de avaliação que podem ser adotadas
para a estudante.

78 Rafael de Medeiros Mariz Capuano Jane 20180010172 Engenharia mecatrônica

Atendimento de acompanhamento educacional com
orientações quanto a manutenção das disciplinas e a tutoria.
Atendimento e orientação à tutora Daliana que o acompanha.
Elaboração, analise e atualização de paracer técnico (2019.2)
no sigaa.
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79 Caio Fiel Borges Jane 20160150603 Engenharia Civil
Atendimento educacional. Analise e atualização de Parecer
Técnico.

80 Lukas Maximo Grilo Abreu Jardim Jane 20170155695 Engenharia de Computação - CT Analise e atualização de Parecer Técnico.

81 Nathanael Libânio Vieira Jane 20150145824 Engenharia Biomédica Envio do Parecer Técnico para apreciação.

82 Lorena Kelen Agra Fernandes Jane 20170119868 Engenharia Elétrica Atualização e envio do parecer.

83 Layse Cecato Gomes Amaro Jane Ciência e Tecnologia

Atendimento de acolhida. Atendimento de triagem para
escuta. Feita as orientações e encaminhamentos pertinentes a
situação da estudante foi INDEFERIDA. Tentei falar com
Graça da PROAE, mas não consegui, orientei a estudante
que procura-se o serviço de Reorientação Profissional.

84 Ednelson Nancassa Jane 2011095946 Arquitetura e Urbanismo
Atendimento de acolhimento (Atend. Espontâneo) e
orientações para a solicitação de apoio a CAENE.

85 Gedeon Kalala Kashomona Jane 20190011075 Ciência e Tecnologia Acolhimento no atendimento espontâneo. Aluno do Congo

86 Marinara Carneiro Tavares Jane 20180136960 Ciências Sociais
Acolhimento em atendimento espontâneo com orientações
referentes à sua procura a CAENE.

87 Geovane Freitas da Cunha Jane 20190089962 Engenharia Elétrica

Atendimento e orientações quanto à manutenção do
semestre. Liguei também para o tutor Pedro Gentil para
conversar sobre como poderia proceder a partir de agora até o
fim do semestre com os estudos com o tutorado.

88 Cynthia Tatiane Caetano de Lima Jane 20170070776 Arquitetura e Urbanismo
Atendimento para conversarmos sobre o convite a ser feito a
um(a) aluno(a) para participar do projeto de pesquisa da bolsa
sobre acessibilidade arquitetônica.

89 Lucas Eduardo Batista Jane 2013090920 Ciência e Tecnologia
Atendimento de Triagem. Atendimento de acompanhamento
educacional. Parecer Técnico pronto, analisado e publicado
no sistema (SIGAA).

90 Levi Ramom Silva dos Santos Jane 2014042338 Física
Acolhimento em atendimento espontâneo e orientações
cabíveis a solicitação de apoio a CAENE, bem como o tipo de
serviço prestado pelo setor.

91 Jessica Silva Juliana 20180063274 Administração
Atendimento de triagem para levantamento das informações
acerca das necessidades de adaptação de materiais
didáticos.
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 REFERENTE À META 5
D. Envio de documentos que atestem os 03 processos seletivos feitos pelo projeto, durante o primeiro semestre 2019;

NOTA DA COORDENAÇÃO:

Nº PROFISSIONAL
ORIGEM DA
SOLICITAÇÃO

PROCESSOS SELETIVOS MÊS FUNÇÃO/COMPROVAÇÃO

01
Jane Cleide Bispo dos
Santos Silva

Comperve -UFRN
Exame de Proficiência em Língua Estrangeira da
UFRN

14/abril/2019 Certificado anexo

02
Jane Cleide Bispo dos
Santos Silva

Comperve -UFRN Processo Seletivo para Vagas Residuais 2019.2 05/maio/2019 Certificado anexo

03
Alexandra Dantas do
Nascimento

Comperve -UFRN
Concurso Público de Cargo Técnico-
Administrativo em Educação da UFRN

30/Junho/2019 Certificado anexo
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IX – Roteiro de Acompanhamento – RESULTADOS ACADÊMICOS

9.1 – Resultados Esperados;
Solicitação do fiscal: indicação quantitativa dos resultados acadêmicos alcançados pelo projeto
além do que ficou demonstrado nas ações anteriores (revise o Relatório de Fiscalização nº 301,
nº 355 e nº 365). Caso as opções do quadro não tenham correspondência ao contrato
5667/2017, descreva no item 37(outros) quais e quantos foram os indicadores de resultados
acadêmicos que o projeto atingiu até o momento.

POR FAVOR, NÃO REPETIR OS RESULTADOS ACADÊMICOS JÁ DEMONSTRADOS NAS
FISCALIZAÇÕES ANTERIORES. DEMOSTRAR NESTE RELATÓRIO APENAS AQUELES
ALCANÇADOS NO 1º SEMESTRE DE 2019.

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

Para subsidiar, seguem os resultados acadêmicos que foram ratificados na cláusula oitava do
contrato. Lembro que toda quantidade registrada no item 9.2 deve vir acompanhada da sua
devida comprovação.

NOTA DA COORDENAÇÃO:

8.1. No período de 01/01/2019 a 30/06/2019 não foi firmada nenhuma parceria.
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8.2 Contemplado na Meta 1.

8.3 Artigos nacionais e internacionais.

MELO, F.R.L.V., Martins, M.-H., Borges, M.-L., & Gonçalves, T. (2019). Las voces de los
estudiantes universitarios con discapacidad en las instituciones públicas de educación superior
en Brasil y en Portugal (2008–2015). Revista Iberoamericana De Educación Superior, 10(28),
42-65. https://doi.org/10.22201/iisue.20072872e.2019.28.428

8.4 Contemplado na meta 3.

8.5 No período de 01/01/2019 a 30/06/2019 não foi publicado resumo em anais de eventos.

8.6 Contemplado na meta 5.

8.7 No período de 01/01/2019 a 30/06/2019 não foi implantado novos serviços de apoio nos
campi do interior da UFRN.

8.8 Contemplado na meta 2.

8.9 Orientação Comunidade Acadêmica.

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: O coordenador do projeto enviou nesta fiscalização um quadro
com informações qualitativas de 47 novas atividades de orientações (atendimentos) que foram
feitas no 1º semestre de 2019

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

INDICADORES DE RESULTADO ACADÊMICO DO PROJETO Quant.

1. Ações de Extensão; --

2. Número de participantes que promoveram ou foram beneficiados pelas ações de
extensão e que POSSUEM vínculo com a UFRN (Público Interno);

--

3. Número de participantes que promoveram ou foram beneficiados pelas ações de
extensão e que NÃO POSSUEM vínculo com a UFRN (Público Externo);

--

4. Municípios do RN contemplados por ações de extensão; --

5. Número de estudantes em residência médica, multiprofissional ou na área de
tecnologia da Informação relacionada com o objeto do projeto;

--

6. Atividade de atendimento a pacientes em hospitais ou ambulatórios
universitários aprovada em instâncias competentes na UFRN;

--

7. Curso de extensão relacionado com o projeto (iniciação/divulgação, atualização --
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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;

Vide descrição na clausula 8.3

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; --

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; --
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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);

Sem manifestação

XI – Roteiro de Acompanhamento – RECOMENDAÇÕES DO FISCAL

11.1 – Recomendações do fiscal após análises;

 Dado que o projeto está se aproximando do término da sua vigência, pede-se que a
coordenação atente-se em revisar nos relatórios de fiscalização consolidados aquilo que já
foi alcançado dos resultados acadêmicos firmados na clausula oitava do contrato (vide p.
17), de modo a lhe subsidiar no emprego dos esforços finais em direção à consecução
plena daqueles resultados porventura ainda pendentes. A título de exemplo: clausulas 8.1,
8.5 e 8.7.

 E, no mais, registrar mais um vez os parabéns quanto à forma muito organizada e diligente
em atender às solicitações da PROPLAN.
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XII – Roteiro de Acompanhamento – CONCLUSÃO

12.1 – Parecer técnico

Período de abrangência:1º semestre de 2019.

Vistos e analisados os documentos instruídos no processo 23077.022887/2018-36 – contrato
5667/2017, 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
“Inclusão e Acessibilidade Acadêmica: estratégias, mediação para o ensino-aprendizagem e
serviços de apoio” ATINGIU PARCIALMENTE a dimensão físico/acadêmica pactuada. Contudo,
em face do projeto encontrar-se com prazo de execução vigente até março de 2020 e, também,
diante da evolução das suas ações previstas, OPINAMOS PELA APROVAÇÃO DOS
RESULTADOS apresentados nesta 4ª fiscalização da PROPLAN.

Natal/RN, 26 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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