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Relatório de Fiscalização

Fiscalização nº 474 Período da ação 30/04/2020 - 20/05/2020

IDENTIFICAÇÃO DO FISCAL

Nome Rodrigo Raniere Xavier Cabral

Siape 1967522

Unidade de lotação PROPLAN

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO

Entidade Fundação Norte-Riograndense de Pesquisa e Cultura

CNPJ da entidade 08.469.280/0001-93

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

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

Telefone para contato (84) 3092-9200

Município Natal UF RN

Técnico do projeto

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

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto Brasil e Israel juntos pela produção de biomassa para biocombustíveis no Sertão
Nordestino

Número do projeto
(SIPAC)

197/2019

Tipo/Natureza do Projeto DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - ESTUDO DE CT&I

Coordenador JULIANA ESPADA LICHSTON

Objeto

O projeto objetiva viabilizar a inserção do Sertão Nordestino na cadeia energética nacional,
através do cultivo duas oleaginosas, cártamo (Carthamus tinctorius L.) e jojoba (Simmondsia
chinensis L. Schneider) no semiárido brasileiro, visando a produção de óleo para conversão em
biodiesel. Esta proposta objetiva dar continuidade à parceria científica entre Brasil e Israel,
conforme priorização governamental, através de ações com a Ben-Gurion University (Israel),
uma instituição de pesquisa líder em inovação e desenvolvimento tecnológico de agricultura em
ambientes desérticos. O trabalho conjunto com a Ben-Gurion University, visa avaliar os efeitos
dos estresses abióticos do semiárido brasileiro no desenvolvimento do cártamo e
acompanhamento de cultivos de jojoba no desertov.

Número do instrumento 5297/2019 Vigência 02/10/2019 a 01/09/2022

Origem do recurso MCTI – TED 18/2019
Processo

( x ) 1ª Prestação de Contas à
PROPLAN

Valor (R$) 358.260,00

Dados Bancários Banco: BCO BRASIL Ag.: 3795-8 Cc: 11.892-3
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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

JULIANA ESPADA
LICHSTON

UFRN Coordenador(a) j.lichston@gmail.com

II – Considerações Iniciais

A FUNPEC, em parceria com esta IFES celebraram o contrato nº 5297/2019,
cujo objeto está descrito na folha 1 (um) desse documento assinado em 02/10/2019 e
publicado em 04/10/2019 no Diário Oficial da União nº 193, pág. 81.O valor total do projeto
importa em R$ 358.260,00 conforme somatório dos valores constantes na cláusula 12ª do
contrato . As cláusulas 13ª e 14ª versam, respectivamente, sobre as condições de repasse e
pagamento, e prestação de contas.

Ademais, esta fiscalização foi deflagrada por motivação do próprio fiscal da PROPLAN
após perceber, em controle próprio, o lapso temporal de mais de 180 dias transcorridos da
execução do projeto a partir da sua vigência inicial. Outras fontes de informação documental
desse Relatório de Fiscalização foram: o portal da Transparência da FUNPEC, os Sistemas
SIG-UFRN e, sobretudo, o instrumento contratual, plano de trabalho e todos os documentos e
respostas fornecidos tempestivamente pela coordenação do projeto.

Os detalhes orçamentários, financeiros e contábeis da execução dos recursos são
apreciados pela Coordenadoria de Administração de Convênios da Pró-Reitoria de
Administração (PROAD); e o monitoramento da dimensão físico-acadêmica do projeto é
atribuição da PROPLAN, que 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 (PROAD);
( ) 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 PROAD durante esta ação da PROPLAN. Segundo as
comunicações até então feitas a nós, pela PROAD, e também pelo que consta no portal da
transparência da FUNPEC ainda não foi realizada.
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3.2 – Consta entre os documentos recebidos pela fiscalização o Parecer Financeiro da PROAD;
( ) Sim
( x ) Não
( ) Não se aplica

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Esta ação foi deflagrada por motivação do próprio fiscal da
PROPLAN após perceber o lapso temporal de mais de 180 dias transcorridos da execução do
projeto, o que alcança a semestralidade de prestação de contas definida na clausula 14.1 do
contrato em tela.

3.3 – O parecer financeiro emitido pela PROAD 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;
( ) Sim
( x ) Não
( ) Não se aplica
NOTA DA FISCALIZAÇÃO: em consulta feita em 30/04/2020 ao portal da transparência da
FUNPEC verificou-se que não houve ainda execução da rubrica relacionada à compra de
material permanente.

VI – Roteiro de Acompanhamento – RECURSOS MATERIAIS DA UFRN

6.1 – Utilização de laboratórios da UFRN;
( x ) Sim
( ) Não

NOTA DA COORDENAÇÃO: É utilizado o Laboratório de Investigação de Matrizes Vegetais
Energéticas, localizado no Centro de Biociências. A frequência de utilização é de cerca de 35
horas semanais.
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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;
( ) Sim
( x ) Não

6.4 – Utilização da rede de TI da UFRN;
( x ) Sim
( ) Não

NOTA DA COORDENAÇÃO: A internet utilizada para atividades do projeto é da UFRN, cerca
de 25 horas semanais.

6.5 – Utilização do nome da UFRN;
( x ) Sim
( ) Não
NOTA DA COORDENAÇÃO: Todas as atividades relacionadas ao projeto tem a menção do
nome da UFRN como instituição executora da pesquisa. O logo da UFRN aparece em todos os
meios de divulgação do projeto sendo esses: Palestras em eventos científicos, Vídeos e relatos
do projeto que circulam em mídias sociais; Publicações científicas, Visitas técnicas a outras
Universidades com exposição do projeto, etc.
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VII – Roteiro de Acompanhamento – EVENTOS

7.1 – Eventos realizados

SOLICITAÇÃO DO FISCAL: Informe todos os eventos porventura realizados com os RECURSOS do projeto até ABRIL/2020, 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 Observações

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

NOTA DA COORDENAÇÃO:não se aplica
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VIII – Roteiro de Acompanhamento – METAS DO PROJETO

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

ORIENTAÇÃO DO FISCAL À COORDENAÇÃO:
 Pede-se que a coordenação informe a quantidade na coluna “EXECUTADA ACUMULADA” relativa ao que foi executado em cada meta, e

respectivas etapas, do projeto a partir do início da sua vigência até este mês de ABRIL 2020;

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

( x) 1ª Parcial – período de Execução da Parcela: de OUTUBRO 2019 até
ABRIL 2020

( ) Final – Período de Execução do Contrato:

SIGAP Nº 542019 CONTRATO 5297.21.1419

EXECUÇÃO FÍSICA

META
ETAPA/FAS

E
DESCRIÇÃO

UNID. DE
MEDIDA

QUANTIDADE
PROGRAMADA NO

PROJETO

QUANTIDADE
EXECUTADA

ACUMULADA

META 01 - Cultivar
diferentes variedades
de cártamo sob
irrigação inteligente no
semiárido nordestino e
verificar a
produtividade de
sementes e óleo;

Execução Cultivo cártamo e jojoba em campo unidade 04 00

A. SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 01:

 Fornecer cópia de relatório ou de outro documento que ateste a quantidade de cultivo que será anotada na coluna “executada”.
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NOTA DA COORDENAÇÃO: Para o período em questão estava previsto um cultivo de cártamo no semiárido para o mês de março. Esse cultivo não
foi realizado, pois as sementes de cártamo vindas do Instituto Mato Grossense do Algodão IMAMT chegaram com atraso na UFRN, somente em abril.
O IMAMT atrasou o cultivo deles e com isso as sementes chegaram fora do prazo estimado em Natal. Essas sementes serão cultivadas no IFRN,
campus Apodi, conforme previsto no projeto. No entanto, com a suspensão das atividades da UFRN e do IFRN, não pudemos dar continuidade ao
cultivo.
Esse primeiro cultivo será realizado somente quando as atividades do IFRN (Apodi) voltarem a serem presenciais, pois a instituição encontra-se
fechada.
Ressalto que já temos todas as sementes armazenadas em refrigerados na UFRN.

META 02 - Avaliar o
desempenho do
cártamo sob estresses
abióticos (hídrico, sal e
calor) cultivado no
deserto do Negev-
Israel;

Execução Cultivo de cártamo sob estresses abióticos em Israel amostras 10 05

Execução Análise anatômica e fisiológica do cártamo cultivado em Israel amostras 10 05

B. SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 02:

 Enviar comprovações das ações já realizadas nas duas etapas da meta 02 pelo projeto até o momento. Pelas descrições e quantidades
programadas delas, presumo que a comprovação dessas etapas possa ser feita mediante algum documento único consolidado discorrendo
tanto da quantidade de cultivo de Cártamo como das análises feitas posteriormente. Por favor, peço que a comprovação a ser enviada deixe
isso bem claro.

NOTA EXPLICATIVA DA COORDENAÇÃO: Foram realizados experimentos com combinação dos estresses hídrico, sal e calor na Ben Gurion
University, com as atividades retratadas no ANEXOS 1 e 2.

 SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR DO FISCAL: A fim de auferirmos maior clareza do que vem sendo executado nessa meta, peço que me
esclareça em que consistem as 05 amostras computadas nas duas etapas da meta 02. No relatório resumido fornecido constam referências a
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várias quantidades de sementes de cártamo processadas em Israel, mas nenhuma que possa se ligar diretamente a essa quantidade de 05
amostras registradas nesta meta 02.

NOTA EXPLICATIVA DA COORDENAÇÃO À SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR: A Meta 2 refere-se a dois experimentos um com germinação de
sementes sob estresses abióticos e outro com desenvolvimento das plantas por mais tempo sob estresses abióticos. Foram estimadas 5 amostras
para cada experimento, totalizando 10 amostras na meta 2.
O primeiro experimento de germinação foi executado plenamente e com muitas amostras, mas como representava 50% da meta 2 eu computei
somente 5 amostras realizadas, apesar de terem sido feitas cerca de 800 amostras nesse experimento.
A outra metade das amostras (5) será feita em outro experimento, durante o projeto. Se a fiscalização desejar eu posso corrigir o relatório com o
número real de amostras avaliadas, sendo 800.

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: a observação acima da coordenação quanto à verdadeira representação do quantitativo computado para a execução desta
meta 2 ensejou o fiscal registrar recomendação no item 11.1 deste relatório.

META 03 - A partir de
todos os parâmetros
analisados em Israel e
no Brasil, estabelecer a
melhor condição de
cultivo do cártamo,
quanto à
disponibilidade ideal de
água, sal e
temperatura, além do
estabelecimento da
melhor variedade para
uma inclusão desta
cultura em regiões
áridas e semiáridas do
Brasil;

Execução Acompanhamento do Desenvolvimento Fenológico das espécies amostras 15 00

Execução
Medição das Taxas de Transpiração, Fotossíntese e Condutância
Estomática

amostras 15 00

Execução Análises anatômicas de órgãos vegetativos amostras 15 00

C. SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 03:

 Enviar, preferencialmente separadas, as comprovações do acompanhamento previsto na etapa 01, da mediação definida na etapa 02, e das
análise estabelecida na etapa 03 referentes a quantidade de amostras executadas que será anotada para a meta 03.
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NOTA DA COORDENAÇÃO: Todas essas atividades estão relacionadas ao cultivo do cártamo em campo no IFRN de Apodi e estão suspensas
pelos motivos mencionados na META 1.

META 04 - Avaliar a
produtividade de
sementes e óleo do
cártamo em cultivo
consorciado com a
jojoba no semiárido
nordestino

Execução
Análises da produtividade de sementes do cártamo em cultivo isolado
e consorciado com jojoba

amostras 15 00

D. SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 04:

 Fornecer relatório parcial ou outro documento que ateste as análises da produtividade já realizadas para a quantidade de amostras até o
momento executada que será anotada na respectiva coluna (?).

NOTA DA COORDENAÇÃO: Todas essas atividades estão relacionadas ao cultivo do cártamo em campo no IFRN de Apodi e estão suspensas
pelos motivos mencionados na META 1.

META 05 - Elucidar o
comportamento
morfofisiológico da
jojoba, bem como
estabelecimento de
protocolo de
germinação no
semiárido brasileiro,
como uma nova opção
de cultura energética
perene para a região;

Execução Protocolo de germinação para a jojoba unidade 15 00

E. SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 05:

 Fornecer os protocolos de germinação já estabelecidos, conforme a quantidade executada que possivelmente será anotada.
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Ps.: a unidade de medida “unidade” que foi definida não explicita bem o que de fato é a entrega esperada desta meta 05: 15 refere-se à
quantidade de protocolos ou à quantidade de Jojoba estudada que subsidiará o estabelecimento de único protocolo? Como fiquei na
dúvida, optei por fazer minha solicitação em cima do que primeiramente se interpreta ao ler a meta 5.

NOTA DA COORDENAÇÃO: As sementes de jojoba chegaram ao laboratório por doação da empresa Plantus em 20 de março de 2020, quando as
atividades da UFRN já estavam suspensas e, portanto, estamos aguardando a retomada das atividades presenciais para que a equipe volte ao
trabalho para executar essa meta.

META 06 - Acompanhar
o cultivo de jojoba em
fazendas no deserto do
Negev-Israel para
adequação de técnicas
de cultivo no semiárido
brasileiro.

Execução Acompanhamento do Desenvolvimento Fenológico das espécies unidade 04 02

F. SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 06:

 Fornecer cópia de relatório ou de outro documento que ateste a quantidade que será anotada na coluna “executada” relacionado à ação de
acompanhamento do desenvolvimento de Jojoba.

PS.: De novo, a unidade de medida “unidade” que foi definida, também para a meta 06, dificulta saber com certeza qual a entrega
pretendida pela coordenação com a execução dessa meta.

NOTA DA COORDENAÇÃO: Foram feitas duas visitas à fazenda JOJOBA ISRAEL, produtora de jojoba no Deserto do Negev em Israel, retratadas
no ANEXO 3.

META 07 - Taxa de
gerenciamento do
projeto pela FUNPEC

planejamento Taxa de gerenciamento do projeto pela FUNPEC unidade 10 --

SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 07:
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NOTA DA FISCALIZAÇÃO: tendo em vista que esta meta se refere a aspecto financeiro do contrato, não há o que ser solicitado por nós da Divisão de
Fiscalização da PROPLAN uma vez que nosso escopo é o acompanhamento da dimensão física/ acadêmica do seu projeto acadêmico em tela.

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: toda documentação comprobatória fornecida pela coordenação encontra-se guardada na rede local da divisão de fiscalização
da PROPLAN.
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IX – Roteiro de Acompanhamento – RESULTADOS ACADÊMICOS

9.1 – Resultados Alcançados;
SOLICITAÇÃO DO FISCAL: Preencha o quantitativo, no quadro abaixo, dos indicadores de
resultados acadêmicos que o projeto possivelmente já atingiu (ACOMPANHADO DE
COMPROVAÇÕES). Caso as opções do quadro não tenham correspondência ao contrato
5297/2019, descreva no item 37(outros) quais e quantos foram os indicadores acadêmicos que
o contrato atingiu.

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

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

INDICADORES DE RESULTADO ACADÊMICO DO PROJETO Quant.

1. Ações de Extensão;

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: vide nota da coordenação ao ponto 07 deste quadro
01

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

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Refere-se ao número de alunos e de servidor da
UFRN participantes do curso de extensão descrito no ponto 07.

19

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);

SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR DO FISCAL: Por favor, informar o código
cadastrado no sigaa do curso de técnicas de anatomia vegetal, e caso não
conste nele, enviar também a relação dos alunos que foram capacitados.

01
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NOTA DA COORDENAÇÃO À SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR: O curso de
extensão foi cadastrado no SIGAA, porém voltou para adequação. Tive
problemas em finalizar o cadastro do curso, por erro no sistema, quando inseria
o número de participantes externos à UFRN. Segue em anexo a cópia do curso
no SIGAA e a lista dos alunos que realizaram o mesmo. Este ano de 2020
pretendo abrir o curso novamente no sistema para registro oficial.

Corrigindo uma informação, 19 pessoas fizeram o curso e não 18, como
informado anteriormente.

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

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: informações e comprovações da meta 02 (Ben
Gurion University- ISRAEL)

01

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;

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: referente ao alcance dos resultados da clausula 8.1
02

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; --
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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;

01

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 (PALESTRAS À CONVITE);

NOTA DA COORDENAÇÃO: Essas ações de extensão não eram vinculadas a
nenhum programa de extensão cadastrado no SIGAA, foram ações
independentes realizadas a convite do Congresso da RBTB e do
SINDIPOSTOS/PI.

02

NOTA DA COORDENAÇÃO:

INDICADORES DE RESULTADO ACADÊMICO DO PROJETO:

N° 01 e Nº7. Curso de extensão relacionado com o projeto (iniciação/divulgação,
atualização e capacitação, Art. 12 da Resolução 077/2017-CONSEPE) - Foi ministrado
um Curso de Técnicas de Anatomia vegetal para os alunos envolvidos no projeto - ANEXO 5.

N° 8. Parcerias firmadas com outras instituições (públicas, privadas, movimentos
sociais, etc) - Foi firmada no projeto a parceria com a Bem-Gurion Universit em Israel para
execução de várias metas, conforme plano de trabalho cadastrado no SIGAA. Uma das
ações já foi executada de Dezembro de 2019 a Janeiro de 2020 - ANEXOS 1 E 2.

N° 17. Projetos de iniciação científica, realizados em função do projeto - Atualmente a
pesquisa conta com dois alunos de iniciação científica, bolsistas do projeto: Rebecca
Fernandes Erickson e Gabriel Whebber Tavares de Oliveira, em anexo seguem as
comprovações de pagamento das bolsas e planos de trabalho – ANEXOS 6 a 9.

N° 30. Produção de mídia: documentários, material didático, programa de televisão,
rádio, vídeo ou video-conferência, gravação e edição de CD, DVD ou outras mídias -
Foi produzido um vídeo com dados do projeto anterior e do atual projeto, objeto da
fiscalização da PROPLAN, ambos financiados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações (MCTIC). O vídeo objetiva a divulgação da pesquisa em
congressos e demais eventos científicos e de extensão acadêmica e está hospedado na
página principal do MCTIC desde dezembro de 2019, como pesquisa científica destacada no
país – SEGUE VÍDEO EM ANEXO.

N° 37. Ações de Extensão e N° 2 Número de participantes que promoveram ou foram
beneficiados pelas ações de extensão e que POSSUEM vínculo com a UFRN (Público
Interno) - Foi ministrada uma palestra no Congresso Nacional da Rede Brasileira Temática
do Biodiesel, organizado pelo MCTIC e EMBRAPA em Novembro de 2019, para divulgação
do projeto no meio acadêmico e entre produtores e comerciantes de biodiesel - ANEXO 4
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Foi ministrada uma palestra no Piauí sobre o projeto para cerca de 300 pessoas do setor de
biocombustíveis como uma ação de divulgação do projeto e do potencial da pesquisa para o
setor agroindustrial e energético - ANEXO 4

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);

A paralisação das atividades da UFRN e do IFRN afetaram as ações práticas do
projeto, como atividades laboratoriais e principalmente o cultivo de cártamo e jojoba em campo.

Com isso, só poderemos iniciar os cultivos em campo com a retomada das atividades
presenciais, atrasando inevitavelmente as metas previstas no projeto. Estamos em
planejamento das metas a serem executadas para acelerarmos as mesmas assim que as
atividades presenciais forem retomadas, a fim de proporcionar o menor dado possível ao
calendário do projeto.

Estamos em constante contato com a equipe do IFRN (Apodi) e já possuímos todo o
material de sementes para os cultivos de cártamo e jojoba no laboratório da UFRN. No
momento, aguardamos a retomada das atividades na UFRN e IFRN para iniciarmos os cultivos
imediatamente. A equipe do projeto continua integrada e em constante comunicação, estamos
avançando no levantamento bibliográfico para discussão dos dados que virão das futuras
análises laboratoriais e de campo.

XI – Roteiro de Acompanhamento – RECOMENDAÇÕES DO FISCAL

11.1 – Recomendações do fiscal após análises;

A. Diante da situação de paralisação trazida pela coordenação que evidentemente foi
decorrente de um risco de pandemia razoavelmente não considerável no planejamento do
projeto, mas que que aconteceu e vem impactando seu andamento de modo que
certamente culminará em um pedido futuro de aditamento de prazo ao contrato
5297/2019 (UFRN-FUNPEC), deixa-se, maneira antecipada, a recomendação de que a
coordenação inclua também nesse quase inevitável pedido um ajuste de metas para fins
de formalizar a alteração das unidades de medidas ou das quantidades programadas nas
metas para que melhor representem as entregas esperadas a partir delas, por exemplo:

 Para a meta 02 verificada nesta ação a coordenação teria a opção tanto de
ajustar a quantidade amostras, bem como a própria unidade de medida para, por
exemplo, “experimento” visto que a comprovação como representação do
cumprimento 50 % parcial dela se deu com a demonstração da realização plena de
um experimento dos dois que estão relacionados à meta, conforme nota da
coordenação. Essa mesma lógica pode ser replicada nas demais metas que não
tiveram suas comprovações apreciadas nesta fiscalização em razão da inexecução
que foi justificada pela paralisação das atividades práticas.

 Já para a meta 06, penso que a unidade de medida que melhor representa sua
entrega esperada, conforme intenção descrita e a comprovação que foi fornecida,
seria “visita” ou “visita técnica”.
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 A meta 07, pode ser suprimida visto que sua intenção de cunho financeiro já é
prevista em cláusula contratual (12ª e 13ª).

B. Tendo em vista a ausência de cláusula contratual afeta à sigilo, recomenda-se que, se
possível, sempre produza relatórios mais detalhados em contraste aos relatórios
resumidos fornecidos.

C. Visto que os resultados acadêmicos esperados na cláusula 8.1 já foram alcançados,
envide agora atenção na consecução daqueles ratificados nas clausulas 8.2, 8.3 e 8.4
(vide p.12)

D. Parabenizando, por último, a forma organizada, atenciosa e diligente da coordenação em
atender a esta fiscalização, deixa-se a recomendação de que mantenha essa prática
exemplar;
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XII – Roteiro de Acompanhamento – CONCLUSÃO

12.1 – Parecer técnico;
Período de abrangência: OUTUBRO 2019 até ABRIL 2020

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 5297.21.1419 – contrato 5297/2019 relacionados às metas e aos
resultados acadêmicos e mediante as recomendações feitas no item anterior, conclui-se que o
projeto “Brasil e Israel juntos pela produção de biomassa para biocombustíveis no Sertão
Nordestino” 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, 20 de maio 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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