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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO 

Fiscalização nº 404 Período da ação de controle 12/09/2019 a 25/09/2019 

 

IDENTIFICAÇÃO DO FISCAL 

Nome Anderson Kleyton de Oliveira Amorim 

Matrícula 2062403 

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 Karina Dias 

Telefone/e-mail (84) 3092-9200 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Título do Projeto Plano de Cultura da UFRN 

Número do projeto (SIPAC) 216/2015 

Tipo/Natureza do Projeto Tipo B _ Desenvolvimento Institucional 

Coordenador(a) Teodora de Araújo Alves 

Objeto 
Obter o apoio na execução das atividades e na gestão 
administrativa e financeira da CONTRATADA ao Projeto 
Acadêmico intitulado: Plano de Cultura da UFRN. 

Número do Contrato 4945.21.1415 Vigência 01/12/2015 à 30/05/2020 

Valor (R$) 1.125.000,00 

Processo 

Nº 23077.053710/2015-39 
( x ) Submissão do projeto 
 
Nº 23077.075416/2016-69 
( x ) Prestação de Contas 

Origem do recurso 
TED nº 089/2015 
MinC-UFRN 

Dados Bancários Banco do Brasil Ag.: 3795-8 C/C: 11.264-X 
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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 

Teodora de Araújo 

Alves 

UFRN Diretora do NAC. Coordenadora 

do Plano de Cultura da UFRN 

991936110 

teodora.alves@gmail.com 

 

II – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

A UFRN e a FUNPEC celebraram o contrato nº 4945.21.1415 (4945/2015), cujo 

objeto está devidamente descrito na folha 1 (um) desse documento, assinado em 01/12/2015, e 

publicado em 04/12/2015 no Diário Oficial da União nº 232, pág. 94, Seção 3. O valor inicial do 

projeto importa em R$ 725.000,00 e houve aporte de mais R$ 400.000,00 em aditivo ocorrido 

em fevereiro/2017. Ocorreram mais 4 (quatro) aditivos de prazo que ao fim levou a vigência do 

contrato a 30/05/2020. 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 (23077.075416/2016-69). Outras fontes de informação documental 

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

SIG-UFRN, o processo nº 23077.053710/2015-39, de submissão e acompanhamento do 

projeto, autuado em pasta própria na PROPLAN nº 4945.21.1415, sobretudo o contrato, o 

plano de trabalho, e os documentos e respostas enviadas pela Coordenação. 

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. 

Os detalhes orçamentários, financeiros e contábeis da execução dos recursos são 

apreciados pela Diretoria de Contabilidade e Finanças/DCF-PROAD; e o monitoramento da 

dimensão físico-acadêmica do projeto é atribuição da PROPLAN, que se utiliza deste 

Relatório para tanto. 

 
III – Roteiro de Acompanhamento – ASPECTO FINANCEIRO 
 

3.1 – O projeto já foi objeto de processo de prestação de contas (PROAD); 
( x ) Sim 
(    ) Não 
 



 PROPLAN/UFRN Relatório de Fiscalização de Convênio/Contrato Acadêmico Pág. 3 de 17 

Nota da fiscalização: Processo nº 23077.075416/2016-69, prestações parciais apresentadas 
pela Funpec e analisadas pela PROAD. 

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

Nota: 

 
3.3 – O parecer financeiro emitido pela PROAD quanto à aprovação; 
( x ) É favorável 
(    ) É desfavorável 
(    ) 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: 

 
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: Os documentos de aquisição de bens, equipamentos e materiais 
permanentes são objeto de apreciação acurada da PROAD na prestação de contas.  
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VI – Roteiro de Acompanhamento – RECURSOS MATERIAIS DA UFRN 
 
6.1 – Utilização de laboratórios da UFRN;  
(    ) Sim 
( x ) Não 
Horas/semana de utilização: ________ 
 

Nota: 

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

Nota:   

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

Nota da fiscalização:  

O órgão executor no projeto é o Núcleo de Arte e Cultura da UFRN (NAC), localizado no 
Centro de Convivência do Campus Central. Visto isso, redunda natural ocorrer 
compartilhamento de uso de materiais de consumo entre a unidade e o projeto, moderado pela 
direção do NAC. 

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

Nota da fiscalização:  

Visto serem executadas pelo NAC, é natural atividades do projeto que necessitem da rede de 
TI da UFRN, insumo básico das organizações. Entretanto, não há relevância em controlar de 
forma segregada o que é uso do projeto e do NAC, principalmente tratando-se de demanda 
ordinária de uma unidade organizacional que trabalha com arte e cultura. 

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

Nota da fiscalização:  

Ampla divulgação se fez da conquista do primeiro lugar do Plano de Cultura da UFRN no 
Chamamento Público do MinC no Programa Mais Cultura nas Universidades. Em todas as 
ações do projeto, o nome da UFRN está realçado e a comunidade universitária e a sociedade 
potiguar é o público alvo do projeto. Além de site do próprio Núcleo, o NAC mantém site 
específico para divulgação de atividades do projeto. https://planodeculturaufrn.wordpress.com 
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VII – Roteiro de Acompanhamento – EVENTOS 

7.1 – Eventos realizados;     ATENÇÃO: Eventos de Maio-2018 a Set-2019 

Orientação do fiscal: foi solicitado à coordenação preencher o quadro de eventos e disponibilizar documentos comprobatórios ou indicar onde encontrá-los. 

Obs.: Os eventos informados nas fiscalizações anteriores foram dispensados de apresentação nesse relatório. 

Evento Data/Período Local Nº de Participantes Comprovação / Link etc. 

75. UFRN Cellos – Bach na hora 
do almoço 

09/05/2018 Praça da Reitoria 70 http://nac.ufrn.br/nac/?p=8341 

76. Apresentação do programa 
Harmonias Sonoras no 
Trabalho 

18/05/2018 NEPSA I 40 http://nac.ufrn.br/nac 

77. Apresentação do poeta Zé 
Martins 

29.05/2018 DAS/UFRN 40  

78. Apresentação do programa 
Harmonias Sonoras no 
Trabalho 

06/06/2018 BCZM e CCHLA 100 http://nac.ufrn.br/nac 

79. Apresentação do programa 
Harmonias Sonoras no 
Trabalho na Reunião do 
Comitê de Qualidade de Vida 
da UFRN 

07/06/2018 DDP 9 http://nac.ufrn.br/nac 

80. Circuito Universitário de 
Comunicação, Cultura e 
Arte/DCE/UFRN 

07 e 08/06/2018 UFRN – Campus Central 300 Site DCE 

81. Festival Goiamum Audiovisual 06 a 10/06/2018 Solar Bela Vista 500 https://www.youtube.com/watch?v=bDqOtrZppAo 

 

82. XXIV Semana de Ciência, 
Tecnologia e Cultura da 

28 a 30/06/2018 Praça Cívica da UFRN 6000 http://nac.ufrn.br/nac 
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UFRN/ 8º Congresso Brasileiro 
de Extensão Universitária 

83. Apresentação do programa 
Harmonias Sonoras no 
Trabalho 

08/08/2018 Escola de Saúde e 
Editora Universitária 

40 http://nac.ufrn.br/nac 

84. Apresentação do programa 
Harmonias Sonoras no 
Trabalho 

22/08/2018 Centro de Tecnologia e 
Escola de Ciência e 
Tecnologia da UFRN 

100 http://nac.ufrn.br/nac 

85.Caravana dos 60 anos da 
UFRN 

23 e 24/08/2018 CERES Caicó, CERES 
Currais Novos e FACISA 

1500 http://nac.ufrn.br/nac 

86. Apresentação do programa 
Harmonias Sonoras no 
Trabalho 

29/08/2018 Praça da Reitoria 40 http://nac.ufrn.br/nac 

87. Feira de Livros da Cooperativa 
Cultural 

10 a 14/09/2018 Centro de Convivência 150 http://nac.ufrn.br/nac 

88. Primavera dos Museus 2018 17 a 23/09/2018 MCC 350 http://nac.ufrn.br/nac 

89. Apresentação do programa 
Harmonias Sonoras no 
Trabalho 

18/09/2018 IMD e DNut 40 http://nac.ufrn.br/nac 

90. Apresentação do programa 
Harmonias Sonoras no 
Trabalho 

09/10/2018 EAJ/Macaíba 50 http://nac.ufrn.br/nac 

91. Marcas do que se foi – Cinema 
e resistência ao 
fascismo/CCSA 

24 a 26/10/2018 Nepsa I 

 

30 http://nac.ufrn.br/nac 

92. Apresentação do programa 
Harmonias Sonoras no 
Trabalho 

29/10/2018 FACISA 60 http://nac.ufrn.br/nac 
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92. Apresentação do programa 
Harmonias Sonoras no 
Trabalho 

07/11/2018 Praça da Reitoria 35 http://nac.ufrn.br/nac 

93. Mesa temática na semana de 
artes visuais do DEART 

07/11/2018 DEART 50 http://nac.ufrn.br/nac 

94. IV Seminário Memória e 
Sociedade 

07 a 09/11/2018 CCHLA 200 http://nac.ufrn.br/nac 

95. VII Mostra de Violoncelos da 
UFRN 

12 a 16/11/2018 EMUFRN 250 http://musica.ufrn.br 

96. Apresentação do programa 
Harmonias Sonoras no 
Trabalho 

14/11/2018 Comunica/UFRN 20 http://nac.ufrn.br/nac 

97. VIII Festival de Música Potiguar 
Brasileira 

29/11/2018 
(encerramento) 

UFRN 400 Mídias da Comunica 

98. Apresentação do programa 
Harmonias Sonoras no 
Trabalho 

12/03/2019 BCZM 50 http://nac.ufrn.br/nac 

99. Lançamento do livro do poeta 
Xexéu 

14/03/2019 Santo Antônio/RN 500 http://nac.ufrn.br/nac 

100. Apresentação do programa 
Harmonias Sonoras no 
Trabalho 

20/03/2019 CCET e IQ 30 http://nac.ufrn.br/nac 

101. Apresentação do programa 
Harmonias Sonoras no 
Trabalho 

27/03/2019 FACISA 100 http://nac.ufrn.br/nac 

102. Apresentação do programa 
Harmonias Sonoras no 

03/04/2019 RU/UFRN 50 http://nac.ufrn.br/nac 
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Trabalho 

103. Colorindo os muros da 
FACISA: Oficina de Grafite 

08 a 11/04/2019 FACISA 30 http://nac.ufrn.br/nac 

104. Apresentação do programa 
Harmonias Sonoras no 
Trabalho 

10/04/2019 CE/UFRN 20 http://nac.ufrn.br/nac 

105. Apresentação do programa 
Harmonias Sonoras no 
Trabalho 

24/04/2019 DSC e DEF 70 http://nac.ufrn.br/nac 

106. VII Seminário de Arte e 
Cultura da UFRN 

22 a 23/05/2019 BCZM e NAC 120 http://nac.ufrn.br/nac 

107. Apresentação do programa 
Harmonias Sonoras no 
Trabalho 

23/05/2019 NAC/UFRN 150 http://nac.ufrn.br/nac 

108. Apresentação do programa 
Harmonias Sonoras no 
Trabalho 

12/06/2019 PROAD e SRI 70 http://nac.ufrn.br/nac 

109. Apresentação do programa 
Harmonias Sonoras no 
Trabalho 

19/06/2019 INFRA/UFRN 20 http://nac.ufrn.br/nac 

110. Apresentação do programa 
Harmonias Sonoras no 
Trabalho 

26/06/2019 PROAE/UFRN 10 http://nac.ufrn.br/nac 

111. Agosto Lilás 2019: a luta pelo 
fim da violência contra a 
mulher é todo dia 

02/08/2019 CC/UFRN 60 http://nac.ufrn.br/nac 

112. Apresentação do programa 
Harmonias Sonoras no 

14/08/2019 CCSA/UFRN 30 http://nac.ufrn.br/nac 
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Trabalho 

113. Apresentação do programa 
Harmonias Sonoras no 
Trabalho 

20/08/2019 COMUNICA/UFRN 15 http://nac.ufrn.br/nac 

114. Apresentação do programa 
Harmonias Sonoras no 
Trabalho 

27/08/2019 REITORIA/UFRN 35 http://nac.ufrn.br/nac 

115. Colecionismo na arte 
contemporânea 

28 a 30/08/2019 DEART 100 http://nac.ufrn.br/nac 

116. Cultura no Centro 15 a 30/08/2019 UFRN 660 http://nac.ufrn.br/nac 

117. Apresentação do programa 
Harmonias Sonoras no 
Trabalho 

03/09/2019 DSP e DC 35 http://nac.ufrn.br/nac 

118. Apresentação do programa 
Harmonias Sonoras no 
Trabalho 

10/09/2019 DAS e DL 70 http://nac.ufrn.br/nac 

119. Lançamento  do Catálogo do 
Patrimônio Artístico e Cultural 
da UFRN 

2019 UFRN 150 http://nac.ufrn.br/nac 

120. Lançamento do Livro: Plano 
de Cultura da UFRN: 
Percursos, Ações e 
Resultados 

2019 UFRN 150 http://nac.ufrn.br/nac 

 

Nota da fiscalização: 

O site principal de divulgação do projeto contém extenso acervo de informes dos eventos, fotos, programação. https://planodeculturaufrn.wordpress.com/ 

A coordenação do projeto é responsável pelo preenchimento do quadro e pelo teor das informações fornecidas. 

http://nac.ufrn.br/nac
https://planodeculturaufrn.wordpress.com/
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VIII – Roteiro de Acompanhamento – METAS DO PROJETO 
 

8.1 – Quadro de metas (Obs.: quantidades cumulativas, considerando desde o início do projeto até set/2019) 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (RELATÓRIO  DE  ACOMPANHAMENTO.  PERÍODO  DE  ABRANGÊNCIA:  DEZ/2015  A  SET/2019) 

Meta 01: 1. Aprovação, divulgação e reconhecimento da Política de Cultura da UFRN pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFRN (CONSEPE), tendo como 

base o Plano de Cultura da UFRN/Edital Mais Cultura nas Universidades/MEC/MinC – Prazo para aprovação no CONSEPE: até o final do semestre 2015.2 

 
Etapa/Fase Especificação Un.de Medida Quant. Prog. Quant. Exec. Início Fim 

 

01.1 
PLANEJAMENTO 

Entrega de minuta da Política de Cultura da UFRN à Reitoria para 

apreciação das instâncias responsáveis. 
Resolução 1.0 1.0 12/2015 12/2015 

Meta 02: 2. Designação do Conselho Gestor que irá coordenar, juntamente com o Núcleo de Arte e Cultura da UFRN e a Pró-Reitoria de Extensão, o Plano de Cultura 

da UFRN – Prazo para a designação pela Administração da UFRN: até o final do semestre de 2015.1 

 
Etapa/Fase Especificação Un.de Medida Quant. Prog. Quant. Exec. Início Fim 

 

02.1 
PLANEJAMENTO 

Convocação de Docentes que comporão o Comitê Gestor do Plano de 

Cultura da UFRN, para reunião de apresentação do Plano de Cultura 

aprovado no Edital Mais Cultura; designação do referido Comitê Gestor 
através de Portaria da Administração Central da UFRN. 

Portaria 1.0 1.0 12/2015 12/2015 

Meta 03: Consolidação dos Programas Estruturantes em Arte e Cultura que configuram e concretizam o Plano de Cultura da UFRN, de modo que deverá haver uma 

realidade ampliada em termos de inclusão, fortalecimento e divulgação da diversidade cultural local, regional e brasileira tanto no âmbito da UFRN quanto em cidades do RN onde estão 

situados os demais Campi da UFRN. A meta é que a população acadêmica e a população potiguar tenha duplicado, ao final de dois anos de implementação do Plano, seu acesso à 

cultura através dos referidos programas e mais ainda que tenha ocorrido: 

 
Etapa/Fase Especificação Resumida. (Vide íntegra no Plano de Trabalho) Un.de Medida Quant. Prog. Quant. Exec. Início Fim 

 

03.1 
EXECUÇÃO 

3.1 Consolidação da implantação da Incubadora cultural da UFRN (...) 

3.2 Aumento em 50% no número de Grupos artísticos da UFRN (...) 

3.3 Aumento do número de Grupos e artistas participantes dos 

Circuitos culturais da UFRN (...) 

3.4 Ampliação do número de ações culturais realizadas em diversos 

setores da UFRN, incluindo os demais Campi no interior do RN, pelo 

Programa SigaArte na UFRN (...) 

3.5 Criação e atividade contínua do Cine UFRN (...) 

Programas 9.0 8.0 12/2015 8/2018 
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Obs.: Algumas especificações estão em formato resumido, prezando-se pelo núcleo da especificação da Meta. A íntegra do cronograma de execução está no plano de trabalho. 

3.6 Aumento de 80% da participação de grupos e artistas populares na 

UFRN, até 2016.2, através do Programa Chão de saberes, e de outros 

eventos permanentes da UFRN (CIENTEC, Seminário de arte e cultura 
da UFRN, Semanas de licenciaturas dos Cursos de Artes, entre outros)  

3.7 Reestruturação virtual e arquitetônica de salas do Núcleo de Arte e 

Cultura da UFRN, tendo os acervos e exposições de artes visuais 

situadas em ambientes mais adequados e disponibilizados para uma 

maior quantidade de pessoas, em torno de 60% de aumento de 

visitantes virtuais e reais. Prazo: até 2016.2  

3.8 Qualificação e fortalecimento da Rede de Museus da UFRN 

(RUMUS), tendo aumentado em 50% o número de ações que 

dinamizem e ampliem o acesso da população em geral aos museus 
universitários.  

3.9 Aumento em 80% da acessibilidade cultural da UFRN. 

Meta 04: Consolidação da primeira fase de desenvolvimento da política cultural da UFRN/Plano de Cultura, pretendendo-se que a relação universidade-sociedade, com 

ênfase na participação efetiva de estudantes e da população em vulnerabilidade social, tenha aumentado consideravelmente em torno de 60% em relação à fase anterior a 

implementação do Plano de Cultura. Prazo para a consolidação da 1ª fase: 2016.2 

 
Etapa/Fase Especificação Un.de Medida Quant. Prog. Quant. Exec. Início Fim 

 

04.1 
AVALIAÇÃO 

Relatório da primeira etapa de desenvolvimento dos Programas 

Estruturantes do Plano de Cultura da UFRN, demonstrando aumento da 

relação Universidade-sociedade, com ênfase na participação efetiva de 

estudantes e da população em vulnerabilidade social. 

Relatório 1.0 1.0 8/2016 12/2016 

Meta 05: Aumento em 60% da participação de expressões artísticas da UFRN e da comunidade externa, em eventos permanentes da UFRN 

 
Etapa/Fase Especificação Un.de Medida Quant. Prog. Quant. Exec. Início Fim 

 

05.1 
EXECUÇÃO 

Aumento em 60% da participação de expressões artísticas da UFRN e 

da comunidade externa, em eventos permanentes da UFRN, 

principalmente através de parcerias com as Fundações de Cultura, 

Secretarias de Educação, fóruns artísticos, Pontos de Cultura, 

incubadoras culturais, instituições privadas, entre outras parcerias que 
colaborem para tornar os eventos diversificados culturalmente. 

Parcerias 

firmadas/cartas de 

anuências 

35.0 35.0 8/2017 8/2018 

Meta 06: Relatório final de desenvolvimento do Plano de Cultura da UFRN 

 
Etapa/Fase Especificação Un.de Medida Quant. Prog. Quant. Exec. Início Fim 

 

06.1 
AVALIAÇÃO 

Relatório final de desenvolvimento do Plano de Cultura da UFRN, 

demonstrando avanços, dificuldades e viabilidade para a continuidade 

da execução da política de cultura da UFRN. 

Relatório 1.0 0.0 9/2017 8/2018 
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8.2 – Análise do quadro de metas; 
 

Nota da fiscalização: 

Conforme Relatório de Metas preenchido e assinado pela coordenação quando das prestações 

de contas junto à FUNPEC e no processamento dos pedidos de aditivo de prorrogação de prazo 

do contrato, referente ao período de execução de Maio/2018 a Set/2019, foi verificado que a 

Coordenação emitiu notas explicativas por cada meta do quadro de execução, 

descrevendo, mesmo que sucintamente, o estágio ou situação em que se encontram as metas 

do projeto. Importante frisar que as metas foram pactuadas no Plano de Trabalho do Contrato 

como importantes direcionadoras das atividades do projeto.  

 

Em suma, a materialização das metas pode ser verificada na lista de eventos que de qualquer 

forma recebe o apoio do NAC em seu papel de gerir academicamente e junto com os diversos 

parceiros a política de cultura da UFRN.  

Nota da coordenação: 

Meta 1: Cumprida e comprovada na fiscalização anterior.  

Meta 2: Cumprida e comprovada na fiscalização anterior. 

Notas da Coordenação: 

Meta 3 (Programas): A consolidação dos Programas Estruturantes em Arte e Cultura que 

integram o Plano de Cultura da UFRN pode ser mensurada através das ações realizadas até o 

momento, tanto em âmbito interno quanto em vários municípios do RN. Ressalta-se também a 

resposta dos grupos e artistas aos editais e chamadas públicas abertas através do Plano de 

Cultura. A ampliação do acesso à cultura pela população acadêmica e externa pode ser 

observada efetivamente a partir no número de ações e público participante. Dos nove  

Programas que compõem o Plano de Cultura, até o momento 08 deles já consolidaram suas 

etapas, embora ainda continuem realizando ações e portanto, contribuindo para o 

desenvolvimento da cultura na UFRN e no RN. As ações de cada Programa poderão ser 

conferidas no site  https://planodeculturaufrn.wordpress.com   ou ainda no site www.nac.ufrn.br 

no menu Plano de Cultura da UFRN. 

 

Meta 4 (Relatório): Todos os relatórios parciais do Plano de Cultura da UFRN tem sido 

encaminhados à Proplan, Funpec e cadastrado no sigaa/UFRN. 

 

Meta 5 (Parcerias): Na descrição das ações, podemos observar a participação de diversas 

parcerias viabilizadas pelo Plano de Cultura da UFRN, incluindo coletivos artísticos; professores 

e pesquisadores de arte e cultura; setores da UFRN e órgãos externos; produtores culturais, 

entre outros. 

 

Meta 6 (Relatório final): [previsto para o encerramento do projeto] 

Nota da fiscalização: 

Foram realizadas com sucesso, nas fontes indicadas, verificações de conformidade e 

procedência das descrições efetuadas pela Coordenação. 

Recomenda-se, por oportuno, que continuem sendo publicados no site* os atos, fatos e eventos 
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que apoiam tanto a divulgação do Plano de Cultura como a prestação de contas proativa à 

comunidade e aos órgãos de monitoramento e avaliação acadêmica. São exemplos de 

divulgação: Editais, Programações, Relatórios, atas das reuniões e deliberações do Comitê 

Gestor sobre o andamento do projeto e o alcance das metas e resultados, enfatizando os 

números e indicadores definidos no próprio Plano de Trabalho, conforme metodologia escolhida.  

Faz-se necessário também  indicar à Coordenação que fomente o uso dos SIGs** da UFRN 

para registro e acompanhamento das diversas ações empreendidas no contexto desse projeto, 

de modo a enriquecer as estatísticas e os bancos de dados institucionais, ajudando a torná-los 

cada vez mais fieis à realidade. 

* https://planodeculturaufrn.wordpress.com/ 

** SIGAA, SIGRH e SIPAC, conforme a pertinência de cada ação. 

 
 
 
IX – Roteiro de Acompanhamento – RESULTADOS ACADÊMICOS 
 
9.1 – Resultados Esperados; 
 
Segue transcrição dos Resultados Esperados, que se tornaram compromissos contratuais: 
 

 Geração de novos produtos/processos: Quant: 1 
Obs.: Aprovação, divulgação e reconhecimento da Política de Cultura da UFRN pelo 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFRN (CONSEPE), tendo como base o 
Plano de Cultura da UFRN/Edital Mais Cultura nas Universidades/MEC/MinC – Prazo 
para aprovação no CONSEPE: até o final do semestre 2015.1 

 
 Capacitação relacionada com o objeto do projeto: Quant: 1 

Obs.: Consolidação da primeira fase de desenvolvimento da política cultural da 
UFRN/Plano de Cultura, pretendendo-se que a relação universidade x sociedade, com 
ênfase na participação efetiva de estudantes e da população em vulnerabilidade social, 
tenha aumentado consideravelmente em torno de 60% em relação à fase anterior a 
implementação do Plano de Cultura. Prazo para a consolidação da 1ª fase: 2017.2 
 

 Ações de Extensão: Quant: 9 
Obs.: Implementação dos Programas Estruturantes em Arte e Cultura que configuram e 
concretizam o Plano de Cultura da UFRN, de modo que deverá haver uma realidade 
ampliada em termos de inclusão, fortalecimento e divulgação da diversidade cultural local, 
regional e brasileira tanto no âmbito da UFRN quanto em cidades do RN onde estão 
situados os demais Campi da UFRN. A meta é que a população acadêmica e a população 
potiguar tenha duplicado, ao final de dois anos, seu acesso à cultura através dos referidos 
programas e a todo aprendizado e trocas de saberes que decorrerão dos mesmos. 
 

 Parcerias firmadas com outras instituições (públicas, privadas, movimentos 
sociais, etc): Quant: 35 
Obs.: Aumento em 60% da participação de expressões artísticas da UFRN e da 
comunidade externa, em eventos permanentes da UFRN, principalmente através de 
parcerias com as Fundações de Cultura, Secretarias de Educação, fóruns artísticos, 
Pontos de Cultura, incubadoras culturais, instituições privadas, entre outras parcerias que 

colaborem para tornar os eventos diversificados culturalmente. 
 
Cita-se também como fonte que carrega descrição ampla dos resultados esperados o Plano de 
Trabalho do projeto, dispensada a transcrição por ser mais detalhado. 
 
Passe-se adiante ao quadro utilizado pela Fiscalização da PROPLAN para que a Coordenação 
registre os indicadores, produtos ou serviços acadêmicos concluídos de Jan/2017 a Abr/2018 
no âmbito do projeto, conforme temporalidade do quadro de metas. 
 

https://planodeculturaufrn.wordpress.com/
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9.2 – Resultados Alcançados;        ATENÇÃO: DE Jan-2017 a Set-2019 
Registrados pela Coordenação. Obs.: resultados cumulativos, considerando desde o início do projeto até set/2019. 
 

INDICADORES DE RESULTADO ACADÊMICO DO PROJETO Quant. 

1.  Ações de Extensão; 

Buscou-se realizar os registros no SIGAA, incluindo as ações de docentes de outros 
departamentos que receberam apoio do Plano, bem como as ações integrantes da 
programação cultural da CIENTEC. 

81 

2. Número de participantes que promoveram ou foram beneficiados pelas ações de 
extensão e que POSSUEM vínculo com a UFRN (Público Interno); Nº Estimado 

10.000 

3. Número de participantes que promoveram ou foram beneficiados pelas ações de 
extensão e que NÃO POSSUEM vínculo com a UFRN (Público Externo); Nº Estimado 

11.000 

4. Municípios do RN contemplados por ações de extensão; 20 

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. Capacitação relacionada com o projeto; - 

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

Além das 35 cartas de anuência assinadas por grupos, coletivos e entidades culturais 
ainda na fase de elaboração do Plano, houve parcerias posteriores com outros que não 
haviam fornecido cartas inicialmente, porém foram fundamentais para o Plano. 

35 

9. Artigo científico produzido (não publicado); - 

10. Artigo completo submetido ou publicado em periódico de circulação nacional e/ou local; 01 

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

- 

12. Artigo completo submetido ou publicado em anais de eventos; 02 

13. Resumo publicado em anais de eventos; 02 

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; Links a seguir: 

https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/27115 
 
https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/27195 

 

02 

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;  

"O Programa Mais Cultura nas Universidades: uma análise de sua implementação 
nas Instituições Federais de Ensino Superior brasileiras", de autoria de Renner C. M. 
Alves/UFRRJ. 

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; - 

23. Estágios de pós-doutorado realizados em função do projeto; - 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2frepositorio.ufrn.br%2fjspui%2fhandle%2f123456789%2f27115&c=E,1,2NLGSl9Yb0qVw6cYVMTlTNaDMGa-dU89BYeJxunjcX4YcIZz2TAJfM-fzdrdGzWeXPJXG3kdOZFvp5YosKs2hxq9eSewWC8j6k4IzDNliTcKYN29uOrKQxUTfPk,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2frepositorio.ufrn.br%2fjspui%2fhandle%2f123456789%2f27195&c=E,1,Sv-A8Vqhok08Q4gTHq-VRiJouxC1gVtxgYj3VDgb9MYLPuaI3K55UDwVZpiqj-dpBX4aClrYrUrg5AIzm9lC_NR6LCDOisFaCfQ5Cqq7anJr&typo=1
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24. Produção de obra artística coreográfica; - 

25. Produção de obra artística literária; 01 

26. Produção de obra artística musical; - 

27. Produção de obra artística teatral; - 

28. Produção de obra cinematográfica; - 

29. Produção de obra de TV/Vídeo; 01 

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 (detalhar e quantificar); - 

 

Nota da coordenação: 

Dados complementares e comprobatórios disponíveis no site www.nac.ufrn.br, menu plano de 

cultura ou diretamente em https://planodeculturaufrn.wordpress.com 

Obs: Esta sendo providenciada a atualização minuciosa de todas as ações e inserção de 

documentos relativos ao Plano de Cultura no referido site, bem como a solicitação de avaliação da 

SINFO sobre a inclusão de um link do Plano de Cultura no site da UFRN. 

Nota da fiscalização: 

Os resultados foram quantificados pela coordenação no quadro 9.2. A forma de comprovação das 

ações do projeto segue sendo por meio do site. As homepages indicadas pela coordenação foram 

consultadas por esta fiscalização. Verificou-se amplo acervo de divulgação e cobertura das ações 

do projeto Plano de Cultura UFRN. Outros documentos, tais como a dissertação e o artigo foram 

disponibilizados pela coordenação via e-mail e estão arquivados em formato digital na pasta própria 

do projeto no Setor de Fiscalização da PROPLAN. 

 
 
X – Roteiro de Acompanhamento – CONSIDERAÇÕES DO(A) COORDENADOR(A) 
 
10.1 – Considerações finais do(a) coordenador(a) neste relatório quanto ao cumprimento das 
metas e resultados acadêmicos esperados (avanços, dificuldades e medidas tomadas); 
 

O Plano de Cultura da UFRN vem considerando o diálogo entre a extensão, o ensino, a 

pesquisa e a comunidade externa, na medida em que tem apoiado e se articulado com as diversas 

ações de extensão já existentes (Grupos consolidados de arte e cultura da UFRN, demais grupos 

artísticos da UFRN, experimentos cênicos de disciplinas dos Cursos de Graduação e Pós-

http://www.nac.ufrn.br/
https://planodeculturaufrn.wordpress.com/
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Graduação em interface e parcerias com grupos externos à UFRN) e promovido novas ações no 

intuito de ampliar e oportunizar uma maior presença de agentes parceiros na UFRN e a atuação 

desta sendo também ampliada junto aos espaços externos; tem Incluído ações de ensino 

articuladas com componentes curriculares em arte, cultura e educação; contemplado também as 

práticas pedagógicas em artes, às atividades acadêmico-científico-culturais, e, portanto, vem 

considerando e valorizando as demandas advindas dos Projetos Pedagógicos dos Cursos 

vinculados as áreas de Artes, Educação e Cultura; tem envolvido ações de pesquisa na medida em 

que problematiza e promove reflexões acerca da formação, difusão e apreciação da arte no contexto 

do desenvolvimento social, econômico, étnico-cultural e considerando e reafirmando os saberes-

fazeres da população externa, sobretudo aquela que requer maior atenção em termos de inclusão e 

desenvolvimento social. 

Obs: O Plano de Cultura da UFRN foi abordado na dissertação intitulada "O Programa Mais Cultura 

nas Universidades: uma análise de sua implementação nas Instituições Federais de Ensino Superior 

brasileiras", de autoria de Renner C. M. Alves/UFRRJ. (Disponibilizada à fiscalização) 

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

Nada a referir 



 PROPLAN/UFRN Relatório de Fiscalização de Convênio/Contrato Acadêmico Pág. 17 de 17 

XII – Roteiro de Acompanhamento – CONCLUSÃO 
 
12.1 – Parecer técnico 
 
Período de abrangência: Maio/2018 a Setembro/2019 
 

Vistos os dados, informações e documentos autuados nos processos ligados ao contrato/projeto 

nº 4945/2015 UFRN-FUNPEC; vistos os Relatórios de Execução Físico-Financeira entregues pela 

Fundação Contratada nessa prestação de contas parcial; considerando as consultas feitas por 

essa fiscalização ao Portal da Transparência da FUNPEC; e conhecidas as Notas da Coordenação 

registradas nesse relatório, e estando a fiscalização restrinta à competência específica prevista no 

art. 13 da Res. nº 061/2016- CONSAD/UFRN
1
, no que toca a dimensão físico-acadêmica, conclui-

se que o Projeto Acadêmico “PLANO DE CULTURA” gerido academicamente pelo NAC/UFRN 

ATINGIU PARCIALMENTE os resultados pactuados, de forma que SE OPINA PELA APROVAÇÃO 

dos resultados apresentados e pela regularidade da sua execução, ressaltando a disponibilidade de 

prazo e condições favoráveis para prosseguimento do objeto contratado até o encerramento previsto 

para o mês de Maio/2020, em especial pelo processamento e assinatura do aditivo contratual de 

prorrogação do prazo para que haja tempo hábil para plena conclusão das metas e resultados. 

 
 

Natal/RN, 25 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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