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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

Fiscalização nº 449 Período da ação de controle 11/12/2019 a 13/03/2020

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 e Mayane Lopes da Silva

Telefone/e-mail (84) 3092-9230

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto
Pesquisa aplicada para integração inteligente orientada ao
fortalecimento das redes de atenção para resposta rápida à
sífilis

Número do projeto (SIPAC) 511/2017

Tipo/Natureza do Projeto Desenvolvimento científico e tecnológico - Estudo de CT&I

Coordenador(a) Ricardo Alexsandro de Medeiros Valentim

Objeto
Promover o fortalecimento do sistema de informações
estratégicas para vigilância em saúde e resposta rápida à sífilis
nas redes de atenção

Número do Contrato 6186/2017 Vigência 29/12/2017 a 28/12/2020

Valor (R$) 165.533.021,00

Processo

Nº 23077.072180/2018-71
( X ) Prestação de Contas

Nº 23077.064643/2017-40
( X ) Submissão do Projeto

Origem do recurso
TED: 54/2017 e
111/2017 FNS -
MS

Dados Bancários Banco do Brasil Ag.: 3795-8 C/C: 11.601-7
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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

Ricardo Alexsandro de
Medeiros Valentim

UFRN Docente ricardo.lahb@gmail.co
m

Milena Cristina Duarte de
Almeida

LAIS/UFRN Pesquisadora milena.duarte@lais.huol
.ufrn.br

II – CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A UFRN e a FUNPEC celebraram o contrato nº 6186/2017, cujo objeto está

devidamente descrito na folha 1 (um) desse documento, assinado em 29/12/2017, e publicado

em 09/01/2018 no Diário Oficial da União nº 06, pág. 50, Seção 03. O valor do projeto importa

em R$ 165.533.021,00. As cláusulas 13ª e 14ª versam, respectivamente, sobre as condições

de repasse e pagamento, e prestação de contas.

Essa 3ª FISCALIZAÇÃO foi acionada pelo fiscal tendo por base a cláusula 14ª do

contrato. Outras fontes de informação documental desse Relatório de Fiscalização foram: o

Portal da Transparência da FUNPEC, os Sistemas SIG-UFRN, o processo nº

23077.064643/2017-40, de submissão e acompanhamento do projeto, autuado em pasta

própria na PROPLAN nº 6186.21.1417, 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.
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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: Por meio do parecer financeiro nº 18/2020, a PROAD sugeriu a
aprovação da 1ª prestação de contas (aspectos financeiros), das despesas efetuadas no
período de 29/12/2017 a 30/06/2018, uma vez que elas ocorreram de acordo com a legislação
e normativos pertinentes e obedeceram ao plano de aplicação aprovado pela contratante.

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 (01/04/2019
a 31/12/2019) não foi remetido a PROPLAN parecer financeiro correspondente. Em
06/03/2020, por e-mail, a PROAD informou que as prestações de contas (aspectos
financeiros) dos períodos de 01/07/2018 a 31/12/2018, 01/01/2019 a 30/06/2019, e
01/07/2019 a 31/12/2019, já foram enviadas pela FUNPEC, e estão em análise para emissão
dos pareceres financeiros correspondentes.

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;
( X ) Sim
( ) 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;
( X ) Sim
( ) Não
( ) Não se aplica

Nota da Fiscalização: A coordenação disponibilizou a lista de todos os materiais
permanentes adquiridos pelo projeto no período de 01/04/2019 a 31/12/2019. Tal lista
demonstra o número de tombamento dos referidos materiais. Cabe registrar que cabe a
PROAD a aferição definitiva dessa incorporação ao patrimônio da UFRN, visto que no envio
das prestações de contas (aspectos financeiros) pela FUNPEC, devem ser disponibilizados os
termos de transferência e de responsabilidade de todos os bens adquiridos pelo projeto.

VI – Roteiro de Acompanhamento – RECURSOS MATERIAIS DA UFRN

6.1 – Utilização de laboratórios da UFRN;
( X ) Sim
( ) Não
Horas/semana de utilização: 40H.

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: No andamento do Projeto, trabalhamos com a utilização de materiais
de consumo como resmas de papel, cartuchos de tinta para impressões, clipes, grampos,
canetas, corretivos, lápis piloto para quadro, cola, marcadores de texto, dentre outros.

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

Nota da Coordenação: Sim, se faz necessária devido à natureza do projeto que
essencialmente por se tratar do uso das tecnologias de informação e comunicação por meio da
internet, sendo essa rede de TI uma das ferramentas de trabalho imprescindível e essencial
para a construção do objeto de pesquisa.

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

Nota da Coordenação: Tudo que é relacionado a este Projeto quando divulgado seja em
redes sociais ou em outros meios de comunicação, solicitamos que sejam incluídos o nome da
UFRN, uma vez que essa Instituição é autora do Projeto.
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VII – Roteiro de Acompanhamento – EVENTOS

7.1 – Eventos realizados no período de 01/04/2019 a 31/12/2019:

Evento Data/Período Local Nº de participantes Observação

1. Ciclo de Palestras – Cooperação
Internacional CEIS20/Universidade de
Coimbra

23 e
24/04/2019

Natal/RN 100
https://www.facebook.com/LAIS.HUOL/photos/a.57029
9779692552/2107835869272261/?type=3&theater

2. 4° Congresso Internacional de
Atenção Primária à Saúde, CIAPS

02, 03 e
04/05/2019

Teresina/PI **
https://www.facebook.com/LAIS.HUOL/photos/pcb.213
2278906827957/2132278716827976/?type=3&theater

3. Media Training 06/05/2019 Natal/RN 10
https://www.facebook.com/LAIS.HUOL/photos/pcb.213
8124482910066/2138113332911181/?type=3&theater

4. Ciclo de Palestras – Cooperação
Internacional CEIS20/Universidade de
Coimbra

16/05/2019 Natal/RN 72
https://www.facebook.com/LAIS.HUOL/photos/a.41239
3402149858/2150558798333301/?type=3&theater

5. Ciclo de Palestras – Cooperação
Internacional Universidad Complutense
de Madrid

29/05/2019 Natal/RN 50
https://www.facebook.com/LAIS.HUOL/photos/a.41239
3402149858/2153776808011500/?type=3&theater

6. Oficina de Planejamento para Apoio
do Projeto “Sífilis Não”

22 e
23/05/2019

Natal/RN 15
https://www.facebook.com/LAIS.HUOL/photos/pcb.216
2946140427900/2162945683761279/?type=3&theater

7. Oficina Narrativa no documentário
científico e nos formatos audiovisuais
de divulgação: Falando para o público,
falando para a câmera – Cooperação
Internacional Universidad Complutense
de Madrid

27 e
28/05/2019
manhã

Natal/RN 19
https://www.facebook.com/LAIS.HUOL/photos/pcb.217
1186519603862/2171182979604216/?type=3&theater

8. Oficina Narrativa no documentário
científico e nos formatos audiovisuais

27 e
28/05/2019

Natal/RN 36
https://www.facebook.com/LAIS.HUOL/photos/pcb.217
1186519603862/2171182979604216/?type=3&theater
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de divulgação: Narrativa no
documentário científico e nos formatos
audiovisuais de divulgação –
Cooperação Internacional Universidad
Complutense de Madrid

tarde

9. Curso Internacional em
Eletrofisiologia da Audição

06 e
07/06/2019

São Paulo/SP **
https://www.facebook.com/LAIS.HUOL/photos/pcb.220
0843126638201/2200832959972551/?type=3&theater

10. Simpósio Brasileiro de
Computação Aplicada à Saúde

11 a
14/06/2019

Niterói/RJ **
https://www.facebook.com/LAIS.HUOL/photos/pcb.220
4633756259138/2204633639592483/?type=3&theater

11. Ações para prevenção voltadas
à população em situação de rua 29/07/19 Natal/RN 16

https://lais.huol.ufrn.br/projeto-sifilis-nao-discute-
acoes-para-prevencao-voltadas-a-populacao-em-
situacao-de-rua/

12. CICLO DE PALESTRAS -
Comunicação e Antropologia na Saúde:
desafios e perspectivas das
diversidades e desigualdades
socioculturais

29/08/2019 Natal/RN 71
https://ne-
np.facebook.com/LAIS.HUOL/posts/233461821326069
1/

13. Introdução à Antropologia
aplicada à saúde. Reflexões sobre
métodos, técnicas e instrumentos para
o estudo da situação de saúde de
populações vulnerabilizadas e
culturalmente diversas

02/09 a
03/09/19

Natal/RN 36
https://ne-
np.facebook.com/LAIS.HUOL/posts/233527905986127
3

14. Como a mídia representa a
sociedade e como deveria realmente
representá-la: materiais para um
decálogo de boas práticas midiáticas
aplicadas à inclusão social e à
prevenção

02/09 a
03/09/19

Natal/RN 32
https://ne-
np.facebook.com/LAIS.HUOL/posts/233527905986127
3
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15. II Workshop de Pesquisa do
Projeto “Sífilis Não”

18 e
19/09/2019

Natal/RN 79
https://lais.huol.ufrn.br/pesquisadores-do-projeto-sifilis-
nao-discutem-o-andamento-de-estudos-cientificos-
durante-workshop/

16. Ação de combate à sífilis - Marinha 19/09/19 Natal/RN **
https://lais.huol.ufrn.br/projeto-sifilis-nao-realiza-acao-
em-evento-da-marinha-do-brasil/

17. Participação com stand no XII
Congresso da Sociedade Brasileira de
DST

22 a
25/09/2019

Foz do Iguaçu/ **

https://www.instagram.com/tv/B3XpbsFleor/?utm_sour
ce=ig_web_copy_link

18. Dia Nacional de Combate à Sífilis 17/10/2019 Natal/RN 31

https://www.instagram.com/p/B3u-
D3NFSir/?utm_source=ig_web_copy_link

19. Participação com stand no 8º
Congresso Brasileiro de Ciências
Sociais e Humanas em Saúde

26 a
30/09/2019

João
Pessoa/PB

**
https://www.instagram.com/p/B3DSHwLl1dJ/?utm_sou
rce=ig_web_copy_link

20. Hospital de Guarnição de Natal 04/12/2019 Natal/RN **
https://www.instagram.com/p/B5qocDSFltf/?utm_sourc
e=ig_web_copy_link

Nota da Coordenação: Foram realizados 20 eventos no Projeto de Resposta Rápida à Sífilis, com o total de mais de 567 participantes aproximadamente.
Igualmente, todas as ações podem ser acompanhadas pela página do Projeto no Facebook:
https://www.facebook.com/pg/sifilisnao/photos/?ref=page_internal, bem como no Instagram: https://www.instagram.com/sifilisnao/.

Nota da Fiscalização: Durante esta ação de monitoramento havíamos solicitado que os demais eventos que o projeto promoveu ou participou no período
de abril a dezembro de 2019 também fossem descritos no quadro acima, assim como as comprovações de sua realização ou participação de membros do



PROPLAN/UFRN Relatório de Fiscalização de Projeto Acadêmico Pág. 8 de 18

projeto fossem enviadas à fiscalização. Tal solicitação, atendida de pronto pela
coordenação, deu-se ao percebermos por meio das redes sociais do projeto que haviam
sido realizadas outras ações e eventos dos quais o projeto participou ou até mesmo
promoveu.

Desse modo, para as próximas fiscalizações RECOMENDAMOS que a coordenação
continue divulgando a realização dessas ações em suas redes sociais ou em outras
mídias, uma vez que a transparência ativa dos resultados auferidos com a utilização de
recursos públicos deve ser uma uma prática constante do gestor público.

Contudo, para aferição da materialidade das comprovações correspondentes a todos os
eventos realizados ou que contaram com a participação ativa de membros do projeto,
RECOMENDAMOS que nas próximas fiscalizações a coordenação registre TODOS os
eventos que contaram com a participação ativa de parte da equipe do projeto e para os
eventos que foram realizados pelo projeto, elabore um sintético relatório composto pelas
seguintes informações: Capa: contendo o objetivo do evento, a identificação do local,
data e hora de sua realização e os principais resultados alcançados; Anexos: registro
fotográfico e lista de presença assinada pelos participantes do evento. Nesse sentido,
RECOMENDAMOS que a coordenação utilize como modelo os relatórios que
comprovaram a realização de treinamentos direcionados aos profissionais de saúde das
unidades Básicas de Saúde por meio da execução do projeto TELERREGULAÇÃO E
MAIS ESPECIALIDADES. Tal recomendação visa atender ao princípio da verdade
material1, comumente buscada pelos fiscais da PROPLAN.

Por fim, vale registrar que as comprovações dos eventos listados no quadro 7.1 foram
obtidas por meio do acesso aos links dispostos na coluna ‘observação’ do referido
quadro. Todos os registros fotográficos foram baixados pelo fiscal e ficarão armazenados
na rede local da fiscalização da PROPLAN. A organização desses registros deram-se em
pastas conforme imagem ao lado. Dessa forma, RECOMENDAMOS que nas próximas
prestações de contas a coordenação utilize essa organização ao disponibilizar para o
fiscal os documentos comprobatório dos eventos promovidos pelo projeto.

1 “O princípio da verdade material traduz a ideia de que, na apuração dos fatos, deve ser sempre buscado o máximo de aproximação com a certeza. Sua aplicação ao
processo administrativo justifica-se na medida em que a Administração, na busca constante pela satisfação do interesse público, não deve conformar-se com a verdade
meramente processual. Pode e deve estender sua atividade investigatória, valendo-se de elementos diversos daqueles trazidos aos autos pelos interessados.” (BRINA, 2012,
p.232). Disponível em: http://revista1.tce.mg.gov.br/Content/ Upload/Materia/1509.pdf. Acesso em: 13 jan. 2019.
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VIII – Roteiro de Acompanhamento – METAS DO PROJETO

8.1 – Quadro de metas;

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

( X ) Parcial – período de Execução da Parcela: 01/04/2019 a 31/12/2019 ( ) Final – Período de Execução do Contrato:

EXECUÇÃO FÍSICA

META
ETAPA
FASE

DESCRIÇÃO
UNID. DE
MEDIDA

QUANTIDA DE
PROGRAMADA
NO PROJETO

QUANTIDADE EXECUTADA
(a) NOS

PERÍODOS
ANTERIORES

(b) NO
PERÍODO

ACUMULADA
(a+b)

1: Implantação de sistema de
produção de informações da rede
de diagnóstico rápido para gestão
dos casos de sífilis congênita e
sífilis adquirida

Execução
Desenvolvimento de pesquisa para implantação de sistema de
produção de informações da rede de diagnóstico rápido para gestão
dos casos de sífilis congênita e sífilis adquirida.

Sistema
implantado

01 0,47 0,17 0,64

Nota explicativa: Durante o período da Fiscalização, foi desenvolvido o sistema intitulado de “Gestão de Pacientes”, o qual teve seu registro depositado em
26/12/2019, alcançando 64% de execução. Para o ano de 2020, será realizado testes pilotos em municípios prioritários, a fim de validar e homologar o
Sistema. Os documentos comprobatórios (registro de software, MSD Ágil e o código fonte versionado) estão anexos na pasta “META 01”.

2: Realização de campanhas para
o fortalecimento das ações de
comunicação em saúde para dar
visibilidade à vigilância em saúde
nas três instâncias de governo

Estudo

Desenvolvimento de pesquisa aplicada a construção de instrumentos
de comunicação voltados para promoção a saúde em todos os níveis
nas redes de atenção. Nesta pesquisa deverão ser considerados os
indicadores que terão impactos nas DSTs e não apenas na Sífilis.

Documento 01 0,5 0,1 0,6

Execução
Realização de companhas para o fortalecimento das ações de
comunicação em saúde para dar visibilidade a vigilância em saúde
nas três instâncias do governo.

Campanhas
de

Comunicação
03 02 00 02

Avaliação
Verificar as relações entre os métodos de comunicação e a eficácia
no controle e no combate a Sífilis e seus efeitos colaterais.

Relatórios de
avaliação

02 01 00 01

Nota explicativa: No período da Fiscalização, foi elaborado o Relatório de Avaliação (versão preliminar do pós-venda da Campanha 02) bem como o de
execução da Meta 02. Uma das pesquisas relacionadas à construção de instrumentos de comunicação está em fase de qualificação, em versão preliminar
(mestrado) e um outro produto foi o artigo publicado em congresso nacional, intitulado “CAMPANHA DE COMBATE À SÍFILIS 2018-2019: DAS
CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO ÀS ESTRATÉGIAS COMUNICATIVAS”. Os documentos comprobatórios se encontram na pasta “META 02”, em suas
respectivas subpastas.
3: Implantação da tecnologia de
modelagem de redes de atenção
nos municípios prioritários para
controle da sífilis

Execução

Estudo, pesquisa e desenvolvimento de métodos, instrumentos e de
novas tecnologias aplicadas a salas de situação voltadas ao
monitoramento e ao acompanhamento da sífilis no Brasil. Serão
estudadas tecnologias com Redes Neurais Artificiais e Bigdata.

Sistema
implantado

01 0,45 0,29 0,74

Nota explicativa: Na Meta 03, estão em fase de desenvolvimento e produção, os seguintes sistemas que fazem parte do Ecossistema do Projeto “Sífilis
Não”: Plataforma LUES - Sistema de Gestão e Monitoramento das Ações dos Apoiadores de Pesquisa e Intervenção da rede de atenção à Sífilis; FormLues
- Sistema de Construção e aplicação de instrumentos de avaliação para o monitoramento contemporâneo da resposta à Sífilis nas redes de atenção;
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Hermes - Sistema de Gestão, análise e monitoramento de campanhas publicitárias no âmbito do Projeto “Sífilis Não” (catalogar campanhas públicas de
publicidade e analisar o impacto das mesmas, relacionando diferentes indicadores nas áreas de Comunicação, Educação e Epidemiologia), Comunidade de
Práticas (compartilhamento da experiências exitosas dos apoiadores no território). Os documentos comprobatórios (MSD Ágil, o código fonte versionao e o
relatório técnico) estão anexos na pasta “META 03”. Além das tecnologias descritas, foram desenvolvidas diversas ações estratégicas para o fortalecimento
da rede de resposta rápida à sífilis, conforme registrado no “Relatório Técnico – Meta 03”. Desse modo, com execução de 74% da Meta 03, de acordo com
os pontos de controle realizado. Anexado também as qualificações dos pesquisadores Pablo Holanda e Rodrigo Silva.
4: Realização de estudos e
pesquisas para explorar novas
abordagens e tecnologias de
intervenção para assistência,
prevenção e controle da sífilis

Execução

Desenvolver pesquisa nos campos da saúde, da comunicação e da
tecnologia que possam subsidiar novos métodos de controle e
combate a sífilis. Os estudos desenvolvidos deverão realizar análises
para prover novos modelos e políticas públicas para saúde para o
fortalecimento das redes de atenção.

Trabalhos
Acadêmicos
Publicados

10 11 18 29

Nota explicativa: Foram produzidos e publicados durante o período desta Fiscalização 18 trabalhos no âmbito do Projeto.
5: Cooperação técnico-científico
entre universidades e grupos de
pesquisas de âmbito nacional e
internacional para fortalecimento
da rede de resposta rápida à
sífilis e para a produção de novos
conhecimentos

Execução

Devolver cooperação técnico-científico entre universidades e grupos
de pesquisas de âmbito nacional e internacional para fortalecimento
da rede de resposta rápida à sífilis e para a produção de novos
conhecimentos. Essa meta é estratégica para o desenvolvimento das
ações do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, sobretudo
por contribuir com a internacionalização da pesquisa.

Cooperações 02 05 02 07

Nota explicativa: Foram assinadas duas cooperações técnico-científicas com a Universidade Autônoma de Barcelona e a Universidade Complutense de
Madri. A documentação comprobatória segue na pasta da Meta 05 juntamente com o Relatório Técnico de Execução da “Meta 06” do TED 54/2017.

6: Capacitação de profissionais
de saúde e apoiadores para
resposta rápida a sífilis nos
municípios prioritários

Estudo
Desenvolver estudos e pesquisas para o desenvolvimento de
recursos educacionais para formação dos profissionais de saúde,
gestores e população geral.

Relatório
Técnico

01 01 01 *01

Execução
Produzir recursos educacionais a partir dos estudos e pesquisas
desenvolvidos.

Recursos
Educacionais

200 05 46 51

Execução
Ofertar vagas em uma plataforma virtual de ensino - ambiente virtual
de aprendizagem.

Vagas
Ofertadas

100.000 20.607 17.544 38.151

Nota explicativa: *Inserido o Relatório Técnico do Eixo de Educação atualizado (item 6.1). Foi produzido o Curso “Metodologia de Pesquisa Científica para
Apoiadores” como segundo produto dos recursos educacionais previstos para o Projeto (TED 54/2017).

7: Estruturar as salas de situação Execução Estruturar as salas de situação nas 63 unidades do CIEVS
Sala

estruturada
63 00 00 00

Nota explicativa: O processo de estruturação das salas de situação está em fase de análise por parte da SINFO a fim de dar início ao processo licitatório,
conforme relatado no Relatório Técnico da Meta 07 e suas respectivas comprovações.
8: Estruturar laboratório de
pesquisa

Execução Estruturar laboratório de análise, diagnóstico e teste rápido da sífilis
Laboratório
estruturado

01 00 00 00

Nota explicativa: Em fase de discussão sobre a proposta de estrutura de laboratório de análise, diagnóstico e teste rápido da sífilis.
9: Especificar, pesquisar e
acompanhar o processo de
implantação das salas de
situação

Estudo Especificar as salas de situação nas 63 unidades do CIEVS Documento 01 0,5 0,4 0,9

Estudo
Realizar uma pesquisa para diagnosticar a situação da infraestrutura
de comunicação de redes dados nas 63 unidades do CIEVS

Documento 01 0,5 0,07 0,57

Controle Acompanhar o processo de implantação das salas de situação nas Salas 63 00 00 00
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Nota da Fiscalização: As comprovações das quantidades inseridas na coluna ‘quantidade executada na período’ foram disponibilizadas pela coordenação e
ficarão arquivadas na rede local da fiscalização da PROPLAN.

Ademais, é válido destacar que os valores percentuais informados para as metas 01, 2.1 03, 9.1, 9.2 e 9.4 se deram em virtude da utilização do percentual
de execução das ações estratégicas e de suas respectivas atividades presentes em cada uma dessas metas. Desse modo, para as referidas metas a
coordenação, na presente ação de monitoramento, disponibilizou relatórios sintéticos de execução, onde constam as ações estratégicas, as atividades a
serem desenvolvidas para cada ação, assim como seus respectivos percentuais de execução. Cabe RECOMENDAR que a coordenação continue
organizando as comprovações das metas em pasta e sub-pastas, pois tal disposição facilita a análise do fiscal, uma vez que auxilia na correta ligação entre
as informações inseridas no quadro de metas e os respectivos documentos comprobatórios.

de
qualidade

63 unidades do CIEVS implantadas

Estudo
Estudar e desenvolver um modelo de sala de situação para apoiar
uma rede resposta rápida a sífilis

Documento 01 0,1 0,4 0,5

Nota explicativa: De acordo com as comprovações anexas à esta Fiscalização, a Meta 9.1 está em 90% de execução, com a especificação das 66 unidades
CIEVS, conforme solicitado pelo MS via ofício anexado à esta Fiscalização. No que tange à Meta 9.2, foram enviados os relatórios por intermédio dos
apoiadores a fim de realizar o diagnóstico da situação de infraestrutura de comunicação de redes de dados nas secretarias de saúde, esforço tal que
representa 57% de execução. Na Meta 9.3, considera-se que 0%, pois se faz necessária a implantação das salas de situação (aguardando o processo
licitatório relatado na Meta 7). Por fim, a meta 9.4 executou 50% com o desenvolvimento do SVS BOX para as salas de situação, uma das tecnologias que
está sendo desenvolvida e integrará o ecossistema tecnológico do Projeto.
10: Realizar ações de combate à
sífilis

Execução Realizar ações de apoio ao combate à sífilis em estados e municípios Relatório 01 0,45 0 0,45

Nota explicativa: No período desta Fiscalização foi realizado processo seletivo para contratação de apoiadores para os estados, tendo em vista a integração
entre a vigilância e a atenção, conforme previsto no TED 111/2017. Os documentos enviados anteriormente devem compor a Meta 03, nas ações de
fortalecimento para a rede de resposta rápida à sífilis, cujos 52 apoiadores foram inicialmente contratados, porque a Meta 03 é onde estão os apoiadores,
eles que fazem o processo de intervenção da pesquisa para a implantação da rede de resposta e das tecnologias. Desse modo, mantendo o percentual de
execução inserido.
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IX – Roteiro de Acompanhamento – RESULTADOS ACADÊMICOS

9.1 – Resultados Esperados (Cláusula 8ª do contrato 6186/2017 UFRN/FUNPEC);

INDICADOR Quant.

1. Produção de mídia: documentários e/ou material didático, programa de televisão,
rádio, vídeo ou videoconferência, gravação e edição de CD, DVD ou outras mídias;

20

2. Capítulo de livro a ser publicado com ISBN; 10

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

02

4. Artigo completo publicado em periódico científico; 05

5. Artigo completo submetido ou publicado em anais de eventos; 10

6. Livro didático, técnico ou cultural a ser publicado com ISBN; 01

7. Teses de doutorado realizadas em função do projeto; 03

8. Dissertações de mestrado realizadas em função do projeto 02

Nota:

9.2 – Resultados Alcançados no período de 01/04/2019 a 31/12/2019;

INDICADORES DE RESULTADO ACADÊMICO DO PROJETO Quant.

1. Ações de Extensão;

Nota da Fiscalização: Referem-se ao eventos descritos no quadro 7.1.
20

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

Aproximadame
nte 300

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

Aproximadame
nte 267

4. Municípios do RN contemplados por ações de extensão;

Nota da Coordenação: Natal.
01

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);

Nota da Coordenação: Links dos cursos nos AVASUS:
https://avasus.ufrn.br/local/avasplugin/cursos/curso.php?id=275

02
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https://avasus.ufrn.br/local/avasplugin/cursos/curso.php?id=308

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

Nota da Coordenação: Conforme meta 05.

02

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:

1. A experiência de apoio institucional no projeto de resposta rápida ao
enfrentamento da sífilis nas redes de atenção à saúde;

2. Testes rápidos de sífilis nas redes de atenção à saúde: Uma estratégia de
resposta à epidemia brasileira;

3. A sala de situação de saúde do distrito federal e o uso de tecnologias
livres para o monitoramento da sífilis;

4. Comunicação em saúde para sífilis: Levantamento de ações de
comunicação municipais a partir do olhar dos apoiadores do projeto resposta
rápida à sífilis;

5. Ação de testagem rápida para sífilis realizada durante a 2ª conferência
internacional de inovação em saúde: Um relato;

6. Sífilis: A “grande imitadora” Sob o olhar das artes através dos séculos.

06

12. Artigo completo submetido ou publicado em anais de eventos:

1. The process of transforming advertising videos into open educational
resources the case of the ‘Sífilis Não’ Project.

02

13. Resumo publicado em anais de eventos:

1. Frequência de teste rápido positivo para sífilis;

2. Estratégias para enfrentamento da sífilis em municípios nordestinos;

3. Sentidos produzidos sobre campanhas de prevenção da sífilis algumas
perspectivas sobre possíveis mediações;

4. A recommendation system on educational resources;

5. Proposta de uma plataforma web rede sífilis.

05

14. Artigo de divulgação publicado em revistas ou jornais, impressos ou
digitais:

1. “é preciso equacionar outras formas de comunicação mais
territorializadas”.

01

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; ---
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19. Dissertações de mestrado realizadas em função do projeto:

1. Uma Ferramenta Colaborativa para a Análise de Dados na Saúde Pública:
Aplicação no Estudo de Séries Temporais para o Projeto “Sífilis Não”.

01

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:

1. Caracterização das respostas neurais subcorticais da via auditiva em
bebês expostos à sífilis;

2. Triagem auditiva de bebês expostos à sífilis congênita.

02

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 videoconferência, gravação e edição de CD,
DVD ou outras mídias;

---

31. Produção ou atualização didático-pedagógica;

Nota da Coordenação: Link do AVASUS:
https://avasus.ufrn.br/local/avasplugin/cursos/curso.php?id=308

Nota da fiscalização: Trata-se do mesmo produto do item 7.

01

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:

1. Syphilis detection platform.

01

35. Registro de software desenvolvido:

1. GeoSUS - Gestão de Pacientes.
01

36. Prêmios:

1. "Sífilis - A matéria que salva vidas" – Eventos de promo e live de
marketing;

2. “Sífilis – Game Show” – Ações de promo e live de marketing;

3. “Sífilis – Sem Vacilação” – Mídia Digital;

07



PROPLAN/UFRN Relatório de Fiscalização de Projeto Acadêmico Pág. 15 de 18

4. “Sífilis – Sem vacilação” - Rádio;

5. “Sífilis – Sem Vacilação” – Branded Contente;

6. “Sífilis – Sem Vacilação” – Áudio.

37.Outros (detalhar): ---

Nota da Coordenação: Durante a vigência desta Fiscalização, foram realizados 20 ações de
extensão, produzidos 02 cursos de extensão, 02 cooperações internacionais firmadas, 06
artigos publicados em periódico, 01 artigo completo publicado em congresso, 05 resumos
publicados em eventos nacionais e internacionais, 01 dissertação de mestrado finalizada, 07
prêmios, 01 registro de software, 01 produção didática-pedagógica e 02 trabalhos de conclusão
de curso.

Nota da Fiscalização: A coordenação comprovou todas as produções inseridas no quadro
acima como executadas. Os arquivos ficarão armazenados na rede local da fiscalização da
PROPLAN.

Para os resultados alcançados pelo projeto, RECOMENDAMOS que nas próximas
fiscalizações a coordenação atenha-se aos produtos já informados anteriormente, de modo a
não informar novamente sua realização, posto que as ação de monitoramento são cumulativas
e buscam retratar a evolução do projeto ocorrida em um determinado período temporal. Para
isso, é fundamental que antes de preencher o relatório de fiscalização atual, a coordenação
analise minuciosamente os relatórios de fiscalização anteriores, pois dessa forma terá
condições de selecionar os produtos que realmente foram alcançados dentro do período
analisado pela fiscalização.

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);

Nota da fiscalização: Não houve considerações da coordenação.

XI – Roteiro de Acompanhamento – RECOMENDAÇÕES DO FISCAL

11.1 – Recomendações do fiscal após análises;

A despeito do grande porte do projeto em tela, ao fim desta terceira ação de

monitoramento, que verificou os resultados físico-acadêmicos desenvolvidos pelo projeto no

período de 01/04/2019 a 31/12/2019, novamente RECOMENDAMOS que a coordenação

atenha-se aos prazos concedidos para envio das respostas e comprovações comumente

solicitadas pelo fiscal.

Nesse sentido, e mais uma vez ressaltando a complexidade do projeto em virtude do

seu orçamento e do montante de resultados a serem entregues, RECOMENDAMOS que a

organização e arquivamento de sua produção físico-acadêmica ocorra de forma concomitante

a sua execução, pois assim por ocasião das próximas prestações de contas a coordenação

terá menos dificuldades na sistematização e envio dos resultados alcançados durante o

período analisado.

Ademais, reforçamos as recomendações dispostas logo abaixo dos quadros 7.1

(eventos), 8.1 (metas) e 9.2 (resultados), descritas novamente a seguir:
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EVENTOS: Para as próximas fiscalizações RECOMENDAMOS que a coordenação

continue divulgando a realização de suas principais ações nas redes sociais ou em outras

mídias, uma vez que a transparência ativa dos resultados auferidos com a utilização de

recursos públicos deve ser uma uma prática constante do gestor público.

Contudo, para aferição da materialidade das comprovações correspondentes a todos os

eventos realizados ou que contaram com a participação de membros do projeto,

RECOMENDAMOS que nas próximas fiscalizações a coordenação registre, neste relatório de

fiscalização, TODOS os eventos que contaram com a participação ativa de parte da equipe do

projeto, e para os eventos que foram promovidos pelo projeto, elabore um sintético relatório

composto pelas seguintes informações: Capa: contendo o objetivo do evento, a identificação do

local, data e hora de sua realização e os principais resultados alcançados; Anexos: registro

fotográfico e lista de presença assinada pelos participantes do evento.

Assim, RECOMENDAMOS que a coordenação utilize como modelo os relatórios que

comprovaram a realização de treinamentos direcionados aos profissionais de saúde das

unidades Básicas de Saúde por meio da execução do projeto TELERREGULAÇÃO E MAIS

ESPECIALIDADES. Tal recomendação visa atender ao princípio da verdade material,

comumente buscada pelos fiscais da PROPLAN. Também, RECOMENDAMOS que nas

próximas prestações de contas a coordenação utilize a organização em pastas ao disponibilizar

para o fiscal os documentos comprobatório dos eventos promovidos pelo projeto.

METAS: Cabe RECOMENDAR que a coordenação continue organizando as

comprovações das metas em pasta e sub-pastas, pois tal disposição facilita a análise do fiscal,

uma vez que auxilia na correta ligação entre as informações inseridas no quadro de metas e os

respectivos documentos comprobatórios enviados pela coordenação do projeto.

RESULTADOS ALCANÇADOS: RECOMENDAMOS que nas próximas fiscalizações a

coordenação atenha-se aos produtos já informados anteriormente, de modo a não informar

novamente sua realização, posto que as ação de monitoramento são cumulativas e buscam

retratar a evolução do projeto ocorrida em um determinado período temporal. Para isso, é

fundamental que antes de preencher o relatório de fiscalização atual, a coordenação analise

minuciosamente os relatórios de fiscalização anteriores, pois dessa forma terá condições de

selecionar os produtos que realmente foram alcançados dentro do período analisado pela

fiscalização.

Por fim, tendo por base os documentos comprobatórios e as informações

disponibilizadas pela coordenação do projeto, observamos que a promoção do fortalecimento

do sistema de informações estratégicas para vigilância em saúde e resposta rápida à sífilis nas

redes de atenção, objeto deste projeto, continua em desenvolvido.
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XII – Roteiro de Acompanhamento – CONCLUSÃO

12.1 – Parecer técnico

Período de abrangência: 01/04/2019 a 31/12/2019

Vistos e analisados os documentos instruídos nos processos nos 23077.072180/2018-71 e

23077.064643/2017-40, contrato 6186/2017, conforme disposição presente no art. 13 da

Resolução nº 061/2016 – CONSAD/UFRN2 e com base nas comprovações enviadas pela

coordenação relacionadas às METAS E RESULTADOS ACADÊMICOS, escopo desta análise,

concluímos que o projeto “Pesquisa aplicada para integração inteligente orientada ao

fortalecimento das redes de atenção para resposta rápida à sífilis” ATINGIU

PARCIALMENTE a dimensão físico-acadêmica pactuada. Contudo, considerando que o projeto

tem vigência até dezembro de 2020, e diante das entregas parciais já realizadas, OPINAMOS

PELA APROVAÇÃO DOS RESULTADOS apresentados nesta terceira fiscalização da

PROPLAN.

Natal/RN, 13 de março 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.

2 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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