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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

Fiscalização nº 392 Período da ação de controle 08/07/2019 a 14/08/2019

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 Crystiane Barros Miranda

Telefone/e-mail (84) 3092-9230

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto Ações Acadêmicas 2015-2019

Número do projeto (SIPAC) 81/2015

Tipo/Natureza do Projeto DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - ESTUDO

Coordenador(a) Alexandre Flávio Silva de Queiroz

Objeto

Assegurar um processo de autoavaliação com transparência e
participação da comunidade acadêmica, sobre o que faz a UFRN em
relação à sua missão, à visão de futuro, aos objetivos e às ações que
desenvolve na busca de melhor qualidade acadêmica, com base no
PDI 2010-2019.

Número do Contrato 4810/2015 Vigência 30/04/2015 a 30/04/2020

Valor (R$) 9.669.345,07
Processo

Nº 23077.060828/2015-13

( X ) Prestação de Contas
Origem do recurso Próprio (UFRN)

Dados Bancários Banco do Brasil Ag.: 3795-8 C/C: 11.198-8
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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

Alexandre Flávio Silva de
Queiroz

UFRN Coordenador
84 32153419

alexfsq@hotmail.com

II – CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A UFRN e a FUNPEC celebraram o contrato nº 4810/2015, cujo objeto está

devidamente descrito na folha 1 (um) desse documento, assinado em 30/04/2015, e publicado

em 07/05/2015 no Diário Oficial da União nº 085, pág. 73, Seção 03. O valor do projeto importa

em R$ 9.669.345,07, conforme 1º Termo aditivo assinado em 30/04/2018. As cláusulas 13ª e

14ª versam, respectivamente, sobre as condições de repasse e pagamento, e prestação de

contas.

Ademais, essa 6ª fiscalização foi acionada pelo fiscal tendo por base a cláusula 14ª

do citado contrato. Outras fontes de informação documental desse Relatório de Fiscalização

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

23077.017948/2015-09, de submissão e acompanhamento do projeto, autuado em pasta

própria na PROPLAN nº 4810.21.14.15, 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 Diretoria de Contabilidade e Finanças da Pró-Reitoria de Administração (DCF-

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 (DCF);
( X ) Sim
( ) Não

Nota da Fiscalização: Até o fechamento desta ação de monitoramento, sete prestações de
contas foram apreciadas pela DCF/PROAD, que juntas demonstraram a execução financeira
do projeto incluída no período de 30/04/2015 a 30/06/2018.

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

Nota da fiscalização: Até o fechamento desta ação não foi remetido a PROPLAN o parecer
financeiro correspondente ao período analisado (01/12/2018 a 30/06/2019). As informações
relativas à execução financeira atual do projeto foram acessadas pelo portal da transparência
da FUNPEC.

3.3 – O parecer financeiro emitido pela DCF 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;
( ) Sim
( X ) Não

Nota:

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

Nota:

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 Coordenação: O material de expediente utilizado no Projeto é fornecido pela
PROPLAN, (Pró-Reitoria de Planejamento).

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

Nota da Coordenação: Todos os sistemas da UFRN (SIGPP, SIGAA, SIPAC e SIGRH) são
utilizados no Projeto.

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

Nota da Coordenação: A avaliação institucional objeto do presente Projeto está definida na
Lei Nº 10.861/2004 (Lei do SINAES). O desenvolvimento desse processo de avaliação, cuja
proposta foi aprovada por meio da Resolução nº 79/2004 do Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão (CONSEPE) da Universidade, permite difundir o nome da UFRN uma vez que os
resultados e medidas decorrentes das atividades realizadas podem ser visualizados no site
www.avaliacao.ufrn.br ou na página da UFRN através do banner “Avaliação Institucional”.
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VII – Roteiro de Acompanhamento – EVENTOS

7.1 – Eventos realizados no período de 01/12/2018 a 30/06/2019;

Evento Data/Período Local
Nº de

participantes
Observação

Acompanhamento do Processo de Avaliação Externa do Curso de História EaD
junto aos avaliadores do INEP/MEC.

13/12/2018 CPA/Reitoria 07
Agenda dos
Avaliadores

Acompanhamento do Processo de Avaliação Externa do Curso de Psicologia –
FACISA/Santa Cruz, junto aos avaliadores do INEP/MEC.

17/12/2018 FACISA 08
Agenda dos
Avaliadores

Orientação e acompanhamento do Processo de Avaliação Externa do Curso de
Engenharia de Software, com Coordenadores, docentes, discentes e avaliadores
do INEP/MEC.

05/04/2019
15/04/2019

CCET
CPA/Reitoria

12

Agenda dos
Avaliadores
Lista Reunião
Gestores

Apresentação do Estudo sobre Qualidade Acadêmica e IGC (Comparativo com
outras IFES).

18/02/2019
Gabinete do

Reitor
13

Lista de
Gestores

Grupo de Estudos sobre o desempenho acadêmico dos Cursos de Graduação –
Licenciaturas EaD em atendimento a solicitação da CAPES/SISUAB conforme
processo nº 23038.019512/2018-55. Participação da PROGRAD, SEDIS, CPA,
Coordenadores de Cursos e Diretores de Centro.

18/03/2019 e
15/04/2019

Reitoria
09
20

Listas de
Gestores

Orientação e acompanhamento do Processo de Avaliação Externa do Curso de
Biblioteconomia, com Coordenadores, docentes, discentes e avaliadores do
INEP/MEC.

03/04/2019
08/04/2019

Biblioteca
Reitoria

14
14

Lista Reunião
Gestores

Agenda dos
Avaliadores

Fórum de Coordenadores de Cursos de Graduação com apresentação da
Pesquisa de Egressos.

25/04/2019
Centro de
Educação

30
Lista de

presença de
coordenadores

Palestra sobre Avaliação Institucional para o Curso de Gestão de Políticas
Públicas.

29/04/2019 Setor 2 UFRN 30
Certificado da

Palestra

Grupo de Estudos para Avaliação Técnica do PDI 2010-2019 (Sob a coordenação
da CPA).

07/05/2019
14/05/2019

CPA/Reitoria 14 Tabela
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28/05/2019
11/06/2019

Orientação e acompanhamento do Processo de Avaliação Externa do Curso de
Ciências Atuariais, com Coordenadores, docentes, discentes e avaliadores do
INEP/MEC.

17/06/2019
27/06/2019

CCET 08
Agenda dos
Avaliadores

Nota da Coordenação: As atividades dos processos de avaliação dos cursos de graduação da UFRN orientadas e acompanhadas pela CPA, envolvem a
participação de todos os assessores de avaliação vinculados ao Projeto Ações Acadêmicas. O processo de avaliação engloba as seguintes atividades:
levantamento de dados e indicadores de qualidade do curso, orientação ao coordenador, aos docentes e discentes, elaboração de relatórios, e verificação
da adequação do PPC à legislação educacional vigente (incluindo as Diretrizes Curriculares Nacionais). Como demonstrado na tabela acima, de dezembro
de 2018 a junho de 2019 a CPA orientou e acompanhou 5 processos de avaliação de cursos de graduação, o que só foi possível com o apoio dos
assessores de avaliação vinculados a esse projeto.

Nota da Fiscalização: A coordenação disponibilizou os documentos comprobatórios dos eventos listados acima, que ficarão arquivados na rede local da
fiscalização, assim como serão disponibilizados no SIPAC para consulta pública. Para o evento “Grupo de Estudos para Avaliação Técnica do PDI 2010-
2019”, RECOMENDAMOS que para as próximas reuniões de acompanhamento das atividades a coordenação confecione a ata correspondente, de modo
que todos seus participantes possam assiná-la.

Ademais, visando atender da melhor forma possível ao princípio da verdade material1, RECOMENDAMOS que a coordenação organize em um único
documento todas as informações referentes a cada evento que o projeto venha a PROMOVER. Tal documento pode ser elaborado por meio do Sistema
Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), que possui a opção de cadastro para diversas ações de extensão e possibilita que após sua
realização fotos e outros arquivos (lista de presença) sejam anexados. Desse modo por ocasião da prestação de contas a coordenação precisaria apenas
preencher os metadados do evento, no quadro acima, e disponibilizar o código do mesmo gerado pelo SIGAA, e assim o próprio fiscal encontrará as
informações e documentos comprobatórios pertencentes ao evento em questão.

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: 01/12/2018 a 30/06/2019 ( ) Final – último período de execução:

EXECUÇÃO FÍSICA

Meta
Etapa
Fase

Descrição
Unid. De
Medida

Quantidade
Programada
No Projeto

Quantidade Executada
(a) Nos períodos

anteriores
(b) No
período

Acumulada
(a+b)

1 - Acompanhamento e
avaliação das metas físicas
anuais do orçamento da UFRN

Execução Relatórios Parciais das metas físicas do orçamento anual da UFRN. Relatório 11 11 00 11

Execução Relatórios Parciais das metas físicas do orçamento anual da UFRN. Relatório 09 09 00 09

Execução Relatórios Parciais das metas físicas do orçamento anual da UFRN. Relatório 09 08 00 08

Execução Relatórios Parciais das metas físicas do orçamento anual da UFRN. Relatório 09 07 00 07

Nota Explicativa: Desde 2016, por decisão do próprio Ministério da Educação, houve uma reformulação dos Programas Governamentais também em decorrência de alterações no Plano
Plurianual (PPA) do governo federal. Os Programas 2032 – Programa da Educação Superior, 2030 – Programa de Educação Básica, e 2031 – Programa de Educação Profissional e
Tecnológica – que englobavam várias ações, foram substituídos pelo Programa 2080 - Educação de Qualidade para Todos – que suprimiu algumas ações dos Programas anteriores. Por essa
razão, das 11 ações previstas no Projeto Ações Acadêmicas, foram executadas 7, cujos relatórios parciais foram enviados em anexo ao Relatório de Fiscalização referente ao período de junho a
novembro de 2018.
2 - Consolidação da avaliação
das metas físicas estabelecidas
no Orçamento da UFRN e
elaboração de relatório final de
cumprimento das metas para
prestação de contas anual da
gestão da Reitora.

Execução Relatório anual das metas físicas do orçamento da UFRN no período de 2015 a 2016 Relatório 11 11 00 11

Execução Relatório anual das metas físicas do orçamento da UFRN no período de 2016 a 2017 Relatório 09 09 00 09

Execução Relatório anual das metas físicas do orçamento da UFRN no período de 2017 a 2018 Relatório 09 08 00 08

Execução Relatório anual das metas físicas do orçamento da UFRN no período de 2018 a 2019 Relatório 09 00 07 07

*Nota Explicativa: Desde 2016, por decisão do próprio Ministério da Educação, houve uma reformulação dos Programas Governamentais também em decorrência de alterações no Plano
Plurianual (PPA) do governo federal. Os Programas 2032 – Programa da Educação Superior, 2030 – Programa de Educação Básica, e 2031 – Programa de Educação Profissional e
Tecnológica – que englobavam várias ações, foram substituídos pelo Programa 2080 - Educação de Qualidade para Todos – que suprimiu algumas ações dos Programas anteriores. Por essa
razão, das 11 ações previstas no Projeto Ações Acadêmicas, foram executadas 7, cujos relatórios anuais estão na pasta “Meta 2”.

3 - Avaliação da área acadêmica
dos três hospitais universitários
da UFRN referenciadas no
plano que integra o Contrato da
UFRN com a EBSERH no
período 2015 - 2019

Execução
Relatório anual das avaliações da área acadêmica dos três hospitais universitários da UFRN
referenciadas no plano que integra o Contrato da UFRN com a EBSERH no período 2015 a
2016.

Relatório 01 02 00 02

Execução
Relatório anual das avaliações da área acadêmica dos três hospitais universitários da UFRN
referenciadas no plano que integra o Contrato da UFRN com a EBSERH no período 2016 a
2017.

Relatório 01 01 00 01

Execução
Relatório anual das avaliações da área acadêmica dos três hospitais universitários da UFRN
referenciadas no plano que integra o Contrato da UFRN com a EBSERH no período 2017 a
2018.

Relatório 01 01 00 01

Execução
Relatório anual das avaliações da área acadêmica dos três hospitais universitários da UFRN
referenciadas no plano que integra o Contrato da UFRN com a EBSERH no período 2018 a
2019.

Relatório 01 01 00 01

*Nota Explicativa: Os Hospitais Universitários – Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC) e Hospital Universitário Ana Bezerra (HUAB) –
referenciados como hospitais de ensino, são credenciados para a prestação de assistência de alta e média complexidade, voltada unicamente para o Sistema Único de Saúde (SUS) e oferecem
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campo para atividades de ensino, pesquisa e extensão de alunos de graduação e alunos de pós-graduação, lato e Strictu senso, especialmente na área da saúde, além de ofertar vagas para
estágio de discentes de outros cursos da Universidade. O relatório sobre as atividades acadêmicas desenvolvidas nas três unidades hospitalares da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN), só poderá ser confeccionado em Janeiro de cada ano, oportunidade em que os 3 hospitais Universitários apresentam a seus relatórios de atividades relativos ao ano anterior.
4 - Avaliação das políticas
acadêmicas relativas ao ensino
de graduação definidas no PDI
para o período 2015 – 2019

Execução
Relatório de avaliação das políticas acadêmicas relativas ao ensino de graduação definidas no
PDI

Relatório 115 00 00 00

*Nota Explicativa: A Meta 4 prevê a apresentação de Relatório de Avaliação das Políticas Acadêmicas relativas ao ensino de graduação definidas no PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional)
2010-2019. Na realidade, serão apresentados 115 Relatórios no momento da conclusão do Projeto porque a Meta contempla a avaliação de todos os cursos de graduação da Universidade
durante o período de vigência do Projeto; atualmente a UFRN oferece 102 cursos presenciais e 11 a distância, além de 4 cursos integrantes de programas do governo federal. Na oportunidade
será apresentado um Relatório de Autoavaliação para cada curso de graduação, identificando os avanços, as fragilidades e dificuldades, bem como as medidas a serem tomadas pelas instâncias
competentes.
A avaliação dos cursos da UFRN está inserida no contexto da Política de Ensino definida no PDI 2010-2019 que registra a obrigação da Universidade em redimensionar as estratégias do
processo de aprendizagem, com a reorganização dos cursos de graduação de forma a contemplar a construção de novos itinerários formativos, tendo em vista a incorporação de princípios como
a flexibilidade, a mobilidade estudantil, a interdisciplinaridade, a superação da especialização precoce, a inovação científica e tecnológica e a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
Os resultados desse processo subsidiarão a elaboração do novo PDI que iniciou o processo de discussão no âmbito da Comissão Própria de Avaliação da UFRN em fevereiro de 2019, com a
finalidade de promover uma avaliação técnica do atual Plano, cuja vigência expira no final de 2019.
5 - Consolidação da avaliação
das políticas acadêmicas de
ensino, pesquisa e extensão,
definidas no PDI para o período
2015 – 2019

Execução
Relatório consolidado de avaliação das políticas acadêmicas relativas ao ensino de graduação e
de pós-graduação, de pesquisa e de extensão, definidas no PDI, identificando fragilidades e
potencialidades, com recomendações para superação das dificuldades e tomada de decisão.

Relatório 01 00 00 00

*Nota Explicativa: No tocante à Meta 5, relativa às políticas acadêmicas pertinentes ao ensino de pós-graduação, à pesquisa e à extensão, destaca-se a publicação da Resolução nº 077/2017 –
CONSEPE, de 27.06.2017, que dispõe sobre as modalidades e ações de extensão na UFRN. A política de pesquisa encontra-se delineada no PDI vigente da Universidade e está estruturada em
3 eixos norteadores: Estruturação da pesquisa científica, tecnológica e inovação para o desenvolvimento social; Inserção da UFRN no Sistema de Ciência Tecnologia e Inovação Nacional; e
Redes e núcleos para a consolidação da pesquisa. Para o ensino de graduação e pós-graduação, foi aprovada a Resolução 181/2017 – CONSEPE que trata da política de melhoria da qualidade
dos cursos de graduação e de pós-graduação oferecidos pela UFRN. Um relatório consolidando a avaliação das políticas acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão, definidas no PDI 2010-
2019, será apresentado na oportunidade da prestação de contas final do Projeto.

6 - Avaliação da Dimensão
Responsabilidade Social da
Instituição, considerando
especialmente a sua
contribuição à inclusão social
dos alunos no período 2015 –
2019

Execução
Relatório de Avaliação da Dimensão Responsabilidade Social da Instituição, considerando
especialmente a sua contribuição à inclusão social dos alunos no período 2015 – 2016

Relatório 01 01 00 01

Execução
Relatório de Avaliação da Dimensão Responsabilidade Social da Instituição, considerando
especialmente a sua contribuição à inclusão social dos alunos no período 2016 – 2017

Relatório 01 01 00 01

Execução
Relatório de Avaliação da Dimensão Responsabilidade Social da Instituição, considerando
especialmente a sua contribuição à inclusão social dos alunos no período 2017 – 2018

Relatório 01 01 00 01

Execução
Relatório de Avaliação da Dimensão Responsabilidade Social da Instituição, considerando
especialmente a sua contribuição à inclusão social dos alunos no período 2018 – 2019

Relatório 01 00 01 01

*Nota Explicativa:

7 - Avaliação da Dimensão
Infraestrutura física,
especificamente no que se
refere a acessibilidade no
período 2015 – 2019

Execução
Relatório de Avaliação da Dimensão Infraestrutura física, especificamente no que se refere a
acessibilidade no período 2015 – 2016

Relatório 01 01 00 01

Execução
Relatório de Avaliação da Dimensão Infraestrutura física, especificamente no que se refere a
acessibilidade no período 2016 – 2017

Relatório 01 01 00 01

Execução
Relatório de Avaliação da Dimensão Infraestrutura física, especificamente no que se refere a
acessibilidade no período 2017 – 2018

Relatório 01 01 00 01

Execução
Relatório de Avaliação da Dimensão Infraestrutura física, especificamente no que se refere a
acessibilidade no período 2018 – 2019

Relatório 01 00 01 01

*Nota Explicativa:
8 - Avaliação da política de
assistência aos estudantes da

Execução
Relatório de Avaliação da política de assistência aos estudantes da UFRN no período de 2015 a
2016

Relatório 01 01 00 01
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UFRN no período de 2015 a
2019

Execução
Relatório de Avaliação da política de assistência aos estudantes da UFRN no período de 2016 a
2017

Relatório 01 01 00 01

Execução
Relatório de Avaliação da política de assistência aos estudantes da UFRN no período de 2017 a
2018

Relatório 01 01 00 01

Execução
Relatório de Avaliação da política de assistência aos estudantes da UFRN no período de 2018 a
2019

Relatório 01 00 01 01

*Nota Explicativa:

9 - Acompanhamento dos
egressos para conhecer sobre a
formação recebida e a respeito
do índice de ocupação em
relação à formação profissional
no período 2015 – 2019

Execução
Relatório de acompanhamento dos egressos para conhecer sobre a formação recebida e a
respeito do índice de ocupação em relação à formação profissional no período 2015 – 2016

Relatório 01 01 00 01

Execução
Relatório de acompanhamento dos egressos para conhecer sobre a formação recebida e a
respeito do índice de ocupação em relação à formação profissional no período 2016 – 2017

Relatório 01 01 00 01

Execução
Relatório de acompanhamento dos egressos para conhecer sobre a formação recebida e a
respeito do índice de ocupação em relação à formação profissional no período 2017 – 2018

Relatório 01 01 00 01

Execução
Relatório de acompanhamento dos egressos para conhecer sobre a formação recebida e a
respeito do índice de ocupação em relação à formação profissional no período 2018 – 2019

Relatório 01 00 01 01

*Nota Explicativa:

10 - Acompanhamento e
avaliação anual das metas do
Plano de Desenvolvimento
Institucional - PDI - 2015 – 2019

Execução Relatório anual da avaliação das metas 2015 a 2016 Relatório 01 01 00 01

Execução Relatório anual da avaliação das metas 2016 a 2017 Relatório 01 01 00 01

Execução Relatório anual da avaliação das metas 2017 a 2018 Relatório 01 01 00 01

Execução Relatório anual da avaliação das metas 2018 a 2019 Relatório 01 00 01 01

*Nota Explicativa:

Nota da Fiscalização: As quantidades executadas no período de 01/12/2018 a 30/06/2019 foram devidamente comprovadas. Os documentos ficarão
arquivados na rede local da fiscalização, assim como serão disponibilizados no SIPAC para consulta pública.

No mais, RECOMENDAMOS que na próxima prestação de contas a coordenação insira as NOTAS EXPLICATIVAS relativas a execução das metas no
campo correspondente logo abaixo de cada uma delas. Nesta ação a organização foi realizada pelo fiscal.
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IX – Roteiro de Acompanhamento – RESULTADOS ACADÊMICOS

9.1 – Resultados Esperados (Cláusula 8ª do contrato 4810/2015 UFRN/FUNPEC);

INDICADOR

O Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI da UFRN consiste num plano estratégico que
define os rumos da Instituição em termos de seu desenvolvimento e de suas metas. De acordo
com a Lei do SINAES (Lei nº 10.861/2004) ele é o documento de referência para avaliar o
desempenho das Instituições de Educação Superior, a partir das dimensões preconizadas na
Lei, agrupadas nos cinco eixos definidos no instrumento de avaliação externa do INEP/MEC. As
metas apresentadas neste projeto estão coerentes com essa determinação legal.

Contemplar um processo amplo de avaliação institucional, no âmbito da autoavaliação, e terá
como resultado um documento de referência para a Instituição que permitirá orientar a
reestruturação dos projetos pedagógicos dos cursos de graduação que têm como objetivo
central a formação profissional qualificada dos estudantes, nortear as políticas de pós-
graduação, de pesquisa com a sua inserção na realidade socioeconômica e cultural do Estado,
e da política de extensão que exprima o real compromisso social da UFRN com a sociedade.
Nesse processo de autoavaliação serão produzidos estudos e diagnósticos a serem
discriminados nos relatórios registrados para cada meta, perfazendo um total de 195 (cento e
noventa e cinco) relatórios parciais e 4 (quatro) relatórios globais durante o período de vigência
deste projeto (2015-2019).

Contribuir com informações para uma gestão com mais eficiência e eficácia a partir das
avaliações realizadas. Os dados das avaliações, durante o período de execução do projeto,
subsidiarão o desenvolvimento do plano de obras da UFRN.

9.2 – Resultados Alcançados no período de 01/12/2018 a 30/06/2019;

INDICADORES DE RESULTADO ACADÊMICO DO PROJETO Quant.

1. Ações de Extensão; ---

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

---

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

---

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

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

---

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

---

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

---

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

---

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

10. Artigo completo submetido ou publicado em periódico de circulação nacional ---



PROPLAN/UFRN Relatório de Fiscalização de Convênio/Contrato Acadêmico Pág. 11 de 13

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; ---

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
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; ---
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36. Prêmios; ---

37. Outros (detalhar); ---

Nota:

X – Roteiro de Acompanhamento – CONSIDERAÇÕES DO(A) COORDENADOR(A)

10.1 – Considerações finais do(a) coordenador(a) quanto ao cumprimento das metas e
resultados acadêmicos esperados (avanços, dificuldades e medidas tomadas);

A equipe do Projeto junto com a CPA produziu relatórios para quase todas as Metas

previstas para o período avaliado. A Meta 1 cujo relatório diz respeito ao acompanhamento e

avaliação das metas físicas estabelecidas no Orçamento da UFRN, foi objeto do período

anterior de prestação de contas referente ao exercício 2018. Os relatórios referentes às Metas

4 e 5 estão diretamente vinculados ao PDI 2010-2019, e só poderão ser produzidos ao final

deste período. No período de dezembro de 2018 a junho de 2019, a CPA e os assessores de

avaliação vinculados ao presente Projeto comprometeram grande parte do tempo atuando nos

processos de avaliação de cursos e no acompanhamento dos planos trienais de ação dos 116

cursos de graduação da UFRN.

XI – Roteiro de Acompanhamento – RECOMENDAÇÕES DO FISCAL

11.1 – Recomendações do fiscal após análises;

Ao fim desta 6ª ação de monitoramento que analisou os resultados físicos

alcançados pelo projeto no período de 01/12/2018 a 30/06/2019, verificamos que as

recomendações dispostas na prestação de contas anterior foram atendidas pela coordenação.

Desse modo, os eventos informados foram realizados durante lapso temporal correspondente e

o quadro de metas foi preenchido com base em relatórios já finalizados.

Vale ressaltar as novas RECOMENDAÇÕES dispostas logo após a lista dos eventos

realizados, bem como do quadro de metas, a fim de que na próxima prestação de contas elas

também tenham sido atendidas.

No mais, observamos que a execução o projeto continua avançado na consecução

das metas e dos resultados acadêmicos propostos. Nesse sentido, reforçamos a

RECOMENDAÇÃO para que coordenação mantenha o ritmo das entregas para que ao fim da

vigência do instrumento todas as suas propostas sejam alcançadas de forma integral.
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XII – Roteiro de Acompanhamento – CONCLUSÃO

12.1 – Parecer técnico

Período de abrangência: 01/12/2018 a 30/06/2019

Vistos e analisados os documentos instruídos no processo no. 23077.060828/2015-

13, contrato 4810/2015, 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

“AÇÕES ACADÊMICAS 2015-2019” ATINGIU PARCIALMENTE a dimensão físico/acadêmica

pactuada. Contudo, considerando que o projeto tem vigência até abril de 2020, e tendo em

conta que as entregas parciais estão dentro do novo cronograma estabelecido pelo 1º termo

aditivo, OPINAMOS PELA APROVAÇÃO DOS RESULTADOS apresentados nesta prestação

de contas parcial.

Natal/RN, 14 de agosto 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.

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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