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Relatório de Fiscalização

Fiscalização nº 430 Período da ação 02/01/2020 - 09/01/2020

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 Helaine Costa

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

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto
Desenvolvimento de uma plataforma computacional de dados clínicos para
otimização dos fluxos de trabalhos e integração de informações médicas nas
clínicas de saúde.

Número do projeto
(SIPAC)

07/2018

Tipo/Natureza do Projeto DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - FOMENTO À INOVAÇÃO

Coordenador ITAMIR DE MORAIS BARROCA FILHO

Objeto

Esse projeto tem como objetivo geral o desenvolvimento de uma plataforma
computacional integrada a ser utilizada pelas unidades da UFRN que prestam
atendimento às pessoas na área da saúde, mas que também possa eventualmente
ser integrado ao sistema que está sendo implantado pelo Ministério da Saúde (e-
SUS), permitindo os serviços terciários realizarem de forma mais adequada a contra
referência.

Número do instrumento 6420/2018 Vigência 23/03/2018 a 22/04/2020

Origem do recurso Próprios da UFRN
Processo

( x ) 3ª Prestação de Contas à
PROPLAN

Valor (R$) 602.746,29

Dados Bancários Banco: BCO BRASIL Ag.: 3795-8 Cc: 11.492-8
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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

Itamir de Morais Barroca
Filho

UFRN Coordenador(a) itamir.filho@imd.ufrn.br

Edvaldo Vasconcelos de
Carvalho Filho

UFRN/FAC
ISA

Vice-
coordenador

evcfilho@gmail.com

II – Considerações Iniciais

A FUNPEC, em parceria com esta IFES celebraram o contrato nº 6420/2018,
cujo objeto está descrito na folha 1 (um) desse documento assinado em 23/03/2018 e
publicado em 28/03/2018 no Diário Oficial da União nº 60, pág. 65.O valor total do projeto
importa em R$ 602.746,29 conforme cláusula 12ª do contrato e novo aporte por meio do seu
1º termo aditivo firmado. 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, que o projeto já ultrapassou mais um lapso temporal de
180 dias transcorridos da sua execução, alcançando, deste modo, a 3ª semestralidade de
prestar contas conforme prevê a cláusula 14ª do contrato em tela. Outras fontes de informação
documental desse Relatório de Fiscalização foram: o portal da Transparência da FUNPEC, os
Sistemas SIG-UFRN, o processo nº 23077.003467/2018-51 de submissão e acompanhamento
do projeto, autuado em pasta própria na PROPLAN nº 6420.21.1418, 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
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( 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.

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 alcance de mais um semestre da execução do projeto, o que,
conforme prevê o contrato, dá azo à PROPLAN para iniciar a fiscalização quanto os seus
aspectos técnicos (metas e resultados esperados).

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;
( ) Sim
( x ) Não

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

VI – Roteiro de Acompanhamento – RECURSOS MATERIAIS DA UFRN

6.1 – Utilização de laboratórios da UFRN;
( ) Sim
( x ) Não
Horas/semana de utilização:

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

NOTA DA COORDENAÇÃO: Utilizamos a rede de internet pois o projeto é desenvolvido no
ambiente da UFRN.

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

NOTA DA COORDENAÇÃO: Esse projeto tem como objetivo conhecer o dia-a-dia dos
serviços de saúde da UFRN. Além disso ser disponibilizado não só para as Clínicas-Escola e
serviços de saúde da UFRN como, futuramente, também ser integrado ao sistema que está
sendo implantado pelo Ministério da Saúde (e-SUS), de modo a permitir que os serviços
terciários realizem de forma mais adequada a contra-referência.
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VII – Roteiro de Acompanhamento – EVENTOS

7.1 – Eventos realizados

SOLICITAÇÃO DO FISCAL: Informe, se for o caso, os eventos realizados com os RECURSOS do projeto além daqueles já informados nos relatórios de
fiscalização nº 334 e nº 379 relativos à 1ª e 2ª fiscalizações, 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

Workshop do Sigsaúde 08/11/2019 IMD – Sala B206 37

O Workshop teve o objetivo de:
Apresentar a visão geral do projeto
SigSaúde;
Feedback geral de uso do sistema pelos
serviços;
Novo portal do SigSaúde;
Profissional de saúde 2.0 - turmas, alunos
e controle de acesso;
Painel de BI do SigSaúde;
Protótipo do prontuário eletrônico.

Nota da Fiscalização: Foram fornecidas as comprovações como registro fotográfico e lista de presença dos participantes nesse evento, eles estão salvos na
rede local da fiscalização.
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VIII – Roteiro de Acompanhamento – METAS DO PROJETO

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

ORIENTAÇÕES DO FISCAL À COORDENAÇÃO:

 Pede-se que a coordenação informe a quantidade na coluna “EXECUTADA ACUMULADA” relativa ao que foi executado em cada meta pelo projeto
depois do período referenciado na SEGUNDA fiscalização (DE OUTUBRO 2018 ATÉ JUNHO 2019) até DEZEMBRO de 2019. Ou seja, o período
desta 3ª ação compreenderá o que foi executado pelo projeto entre JULHO de 2019 a DEZEMBRO 2019;

 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.

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

( x) Parcial – período de Execução da Parcela: DE JULHO 2019 ATÉ
DEZEMBRO 2019

( ) Final – Período de Execução do Contrato: SIGAP Nº 232018
UFRN/FUNPEC/TITULO DO PROJETO
CONTRATO 6420.21.1418

EXECUÇÃO FÍSICA

EXECUÇÃO FÍSICA

META
ETAPA/FAS

E
DESCRIÇÃO

UNID. DE
MEDIDA

QUANTIDAD
E

PROGRAMA
DA NO

PROJETO

QUANTIDADE EXECUTADA

(a) NOS
PERÍODOS
ANTERIOR
ES (até

junho/2019)

(b) NO
PERÍODO
(JULHO
2019 a

DEZEMBRO
2019)

ACUMULADA
(a+b)

Meta 1:
Documentaç
ão da
plataforma e
estudo de
tecnologias.

ESTUDO
Criação da documentação inicial da plataforma, estudo das
tecnologias para criação da arquitetura da solução..

Pesquisador
es

20 08
00 08
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SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 01 – Da mesma forma, peço o envio de documento no qual contemple a relação de novos pesquisadores envolvidos no
projeto a partir do 2º semestre de 2019, conforme a quantidade que será anotada na coluna “b” executada em destaque (?), e também todas as informações
adicionais no referido período sobre as atividades e seus resultados que foram realizados até então nesta etapa de estudo: reuniões e visitas; levantamento
de processos de trabalhos dos serviços de saúde; levantamento de modelos e referências do SUS; Criação de diagrama de entidade relacionamento
referentes aos dados do domínio da plataforma; estudos das tecnologia para a criação da arquitetura da solução.

NOTA DA COORDENAÇÃO: Em anexo a relação de pesquisadores do projeto, a lista de presença do Workshop e registros fotográficos do evento.
Foram realizadas visitas in loco nos serviços de saúde dos campus localizados nos municipíos de Natal, Macaíba, Santa Cruz e Caicó para
acompanhamento do funcionamento do sistema e registros fotográficos para produção do portal do Sigsaúde (https://sigsaude.imd.ufrn.br).

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Como se vê, a quantidade de pesquisadores se manteve a mesma daquela aferida na 2ª fiscalização.

Meta 2:
Design da
arquitetura
da solução.

Execução
Design da arquitetura de software da solução e framework de

codificação.
Framework 01 01

-- 01

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Meta com execução concluída, confirmada na 2ª fiscalização pela coordenação do projeto.

Meta 3:
Definição,
documentação
,
implementaçã
o e testes da
solução.

Execução
Definição, documentação, implementação e testes dos
requisitos da plataforma.

sistema 01 00
-- 00

SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 03 – Tendo em vista que o cronograma de execução aponta que a meta 03 foi concluída em dezembro/2019 com a
aplicação definitiva do conjunto de testes do sistema SigSaúde, pede-se então que a coordenação forneça todos os casos de uso e as planilhas de testes
produzidos no 2º semestre de 2019.
Ps.: Na fiscalização anterior a esta a coordenação forneceu 16 documentos de caso de uso e 14 planilhas de testes. Ressaltando que a quantidade
executada nesta meta só será anotada quando da disponibilização plena para uso do sistema integrado previsto a todas as unidades da UFRN que prestam
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atendimento de saúde (se esta for de fato a realidade, pode quantificar...)

NOTA DA COORDENAÇÃO: Foi trabalhado nos requisitos de desenvolvimento e testes dos seguintes casos de uso:
Manter colaborador;
Manter aluno;
Manter turma;
Manter profissional de saúde;
Manter vínculo;
Manter profissão;
Manter ocupação;
Manter especialidade e;
Manter procedimento;

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Foram fornecidos os documentos comprobatórios desses casos de uso citados.

Meta 4:
Manutenção e
evolução da
plataforma.

Planejamento
Implantação, manutenção, evolução da plataforma e
documentações finais.

sistema 01 00
00 00

SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 04 – Se for o caso, fornecer relatório contemplando todas as atividades de manutenção e evolução já aplicadas à
plataforma SigSaúde no 2º semestre de 2019.

Ps.: Como a unidade de medida definida para esta meta também é “sistema” reitero que a quantidade executada nela só poderá ser anotada (colunas “b” e
“a+b” ) se o sistema estiver plenamente disponível para uso de todas as unidades da UFRN que prestam atendimento de saúde. Se possível, enviar alguma
comprovação dessa operação e acesso pleno pelas referidas unidades.

NOTA DA COORDENAÇÃO: Atualmente o Sigsaúde encontra-se com os módulos de cadastro, agendamento e portal de dados implantados. O
módulo de cadastro já conta com uma base de dados 8526 pacientes cadastrados, o módulo de agendamento com 1236 pacientes agendados, 347
especialidades cadastradas, 4219 procedimentos cadastrados e 43 profissionais de saúde registrados no sistema. No portal público do Sigsaúde
existem informações sobre os serviços escola de saúde, como por exemplo: localização, telefone, horários de atendimento e especialidades. No portal
de dados já é possível obter o mapeamento epidemiológico dos serviços de saúde. Segue algumas telas do sistema.
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NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Não obstante o sistema já esteja sendo operado, achou-se melhor desconsiderar o quantitativo anotado pela
coordenação que denotava o cumprimento total das metas 03 e 04. Tal medida justifica-se em razão do sistema ainda está sendo aprimorado com a
execução, aparentemente óbvia, dessas metas até o final da vigência do contrato em tela: 22/04/2020, a fim de implementar todas as funcionalidades
previstas no seu escopo.
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IX – Roteiro de Acompanhamento – RESULTADOS ACADÊMICOS

9.1 – Resultados Alcançados;
ORIENTAÇÃO DO FISCAL: Preencha, se for o caso, no item a seguir, o quantitativo dos
indicadores de resultados acadêmicos programados que o projeto já alcançou até DEZEMBRO
de 2019. Caso as opções do quadro não tenham correspondência ao contrato 6420/2018,
descreva no item 37(outros) quais e quantos foram os indicadores acadêmicos que o contrato
atingiu.

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

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; --

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

--

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

--

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

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

--

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

Nota do Fiscal: quantidade referente ao número de usuários até então
cadastrados para os serviços-escola integrados na plataforma. Destaca-se
que esse número detona um aumento em relação ao informado na
fiscalização anterior: 5.795.

8526

7. Curso de extensão relacionado com o projeto (iniciação/divulgação, atualização
e capacitação, Art. 12 da Resolução 077/2017-CONSEPE);

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

--

9. Artigo científico produzido (não publicado); --

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

--

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

--

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

13. Resumo publicado em anais de eventos; --

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

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

16. Livro didático, técnico ou cultural publicado ou a ser publicado com ISBN; --

17. Projetos de iniciação científica, realizados em função do projeto; --

18. Monografias realizadas em função do projeto; --

19. Dissertações de mestrado realizadas em função do projeto;

Nota da coordenação: Defesa da dissertação da discente Jacyana
Suassuna Nunes, intitulada “Implantando a observabilidade do sistema
Sigsaúde através da utilização de service mesh”

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; --

24. Produção de obra artística coreográfica; --

25. Produção de obra artística literária; --

26. Produção de obra artística musical; --

27. Produção de obra artística teatral; --

28. Produção de obra cinematográfica; --

29. Produção de obra de TV/Vídeo; --

30. Produção de mídia: documentários, material didático, programa de televisão,
rádio, vídeo ou vide-conferência, gravação e edição de CD, DVD ou outras
mídias;

--

31. Produção ou atualização didático-pedagógica; --

32. Produção de cartas geográficas, mapas ou similares publicadas em livros ou --
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revistas indexadas;

33. Geração de novos produtos ou processos (Inovação);

Nota da coordenação: Foi gerado processo de cadastramento de pacientes,
de agendamento e de escalas de profissionais de saúde.

03

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); --

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Todos os documentos comprobatórios fornecidos pela
coordenação para esta ação estão salvos na rede local da fiscalização da PROPLAN,
especificamente na pasta deste projeto.

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);

Várias dificuldades surgiram durante o desenvolvimento da plataforma SigSaúde, tais como:
complexidade referente às informações de saúde, segurança da informação, interoperabilidade
de dados com outros sistemas, performance e disponibilidade para o Sistema, quantidades de
informações recebidas e aumento de serviços de saúde participantes do projeto e o
alinhamento do entendimento com os serviços de saúde com relação aos dados dos
formulários e nomenclaturas comuns.

As dificuldades foram resolvidas e os encaminhamentos necessários foram realizados para
cada uma delas. Entretanto, a maior dificuldade no desenvolvimento da plataforma do
SigSaúde continua sendo a disponibilidade orçamentária. Até o momento, não houve o repasse
financeiro total da segunda parcela por parte dos Centros e Unidades Acadêmicas
Especializadas envolvidas no desenvolvimento do sistema. Isso, seguramente vem dificultando
a contratação de mão de obra com capacidade plena para o desenvolvimento do sistema.
Mesmo com todas estas dificuldades, o projeto vem sendo desenvolvido, de forma mais lenta
em função da impossibilidade de contratação de mais alunos e pesquisadores. Atualmente,
estamos trabalhando em algumas frentes para obtenção de recursos.
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XI – Roteiro de Acompanhamento – RECOMENDAÇÕES DO FISCAL

11.1 – Recomendações do fiscal após análises;

Em razão da situação novamente trazida pela coordenação relativa à dificuldade
financeira do projeto, é imperioso que com a proximidade do término da vigência que o projeto
atualmente se encontra ela estude a possibilidade de formalizar junto à FUNPEC pedido de
aditivo de prazo do contrato 6420/2018 na medida que se vislumbre o saneamento da referida
situação com vistas ao cumprimento pleno do que está pactuado, sobretudo, na clausula oitava
do contrato:

Caso esse pedido se concretize, recomenda-se que aproveite também para revisar as
metas a fim de que elas fiquem ajustadas conforme as respectivas entregas nelas esperadas.
Reitera-se que essa recomendação decorre do desalinhamento ainda percebido, por exemplo,
entre a unidade de medida e a descrição estabelecidas para a meta 01: se na sua descrição
está a intenção de criar documento da plataforma mediante estudo das tecnologias para
arquitetura, nada mais adequado do que ter uma unidade medida que fosse simplesmente
“documento” ou “relatório”, e não “pesquisadores”, mesmo que estes tenham relação direta
com a referida meta. Os pesquisadores no projeto configuram como recursos necessários para
consecução das metas e, por conseguinte, do objeto do projeto. Situação análoga é vista
também para a meta 03.

Outrossim, atentar para a necessidade, se for o caso, e conforme a realidade posta, de
ajustar quantitativa ou qualitativamente os resultados programados nas clausulas 8.2 e 8.3 que
são esperados de serem alcançados e demonstrados ao término da vigência atual do projeto:
22 de abril de 2020.

Visto que a coordenação anotou no ponto 33 do item 9.2 o alcance da clausula 8.1 por
meio dos processos (módulos) já implementados na plataforma, é oportuno ainda reforçar que
o cumprimento pleno do objeto deste projeto se dará logicamente com a implantação de todas
as funcionalidades e interfaces projetadas ao sistema de modo que ele esteja, como
inicialmente pretendido pela coordenação, inteiramente operável aos seus usuários e acessível
pelas unidades de saúde da UFRN. Deste modo, RECOMENDA-SE que ao término deste
projeto a coordenação produza relatório final consolidado discorrendo, através também de
conteúdos imagéticos, sobre todas as funcionalidades conferidas no SigSaúde e as unidades
de saúde contempladas, pois permitirá evidenciar melhor e discriminadamente que ele foi
concluído como se esperava minimamente, tendo em vista que o sistema certamente será
passível de atualizações evolutivas mesmo após o término da vigência do projeto.

Por fim, registrar de novo os parabéns deste fiscal quanto à forma diligente que a
coordenação do projeto se empenhou em atender a esta fiscalização da PROPLAN. Essa é
uma boa prática que deve ser sempre cultivada.
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XII – Roteiro de Acompanhamento – CONCLUSÃO

12.1 – Parecer técnico;

Período de abrangência: DE JULHO 2019 ATÉ DEZEMBRO 2019

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 6420.21.1418 – contrato 6420/2018 relacionados às metas e aos
resultados acadêmicas e mediante as recomendações feitas no item anterior, conclui-se que o
projeto “Desenvolvimento de uma plataforma computacional de dados clínicos para otimização
dos fluxos de trabalhos e integração de informações médicas nas clínicas de saúde” ATINGIU
PARCIALMENTE a dimensão física-acadêmica pactuada. No entanto, considerando que o
referido contrato encontra-se dentro do prazo de execução e diante da constatação da
evolução das suas ações, OPINA-SE PELA APROVAÇÃO dos produtos acadêmicos
apresentados nesta 3ª fiscalização da PROPLAN.

Natal/RN, 09 de Janeiro 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 reitor

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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