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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

Fiscalização nº 419 Período da ação de controle 02/10/2019 a 25/10/2019

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

Telefone/e-mail (84) 3092-9230

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto
Desenvolvimento científico e tecnológico de medicamentos: Do
apoio acadêmico à cadeia produtiva

Número do projeto (SIPAC) 346/2015

Tipo/Natureza do Projeto
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO -
FOMENTO À PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

Coordenador(a) CARLOS JOSE DE LIMA

Objeto
Desenvolver atividades científicas e tecnológicas para à
promoção da pesquisa, da inovação e do fortalecimento da
cadeia produtiva de medicamentos estratégicos para o SUS.

Número do Contrato 5073/2018 Vigência 30/08/2018 a 31/08/2023

Valor (R$) 13.766.685,56

Processo
(X) Submissão

23077.044240/2018-65
Origem do recurso FNS/MS

Dados Bancários Banco do Brasil Ag.: 3795-8 C/C: 11.481-2
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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

Carlos José De Lima UFRN Coordenador cbolaufrn@gmail.com

Ktarina Dantas de Moura
Nobre

UFRN Farmacêutica
(84) 3342-2295/

ktarina@nuplam.ufrn.br

II – CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A UFRN e a FUNPEC celebraram o contrato nº 5073/2018, cujo objeto está

devidamente descrito na folha 1 (um) desse documento, assinado em 30/08/2018, e publicado

em 04/09/2018 no Diário Oficial da União nº 171, pág. 58, Seção 03. O valor do projeto importa

em R$ 13.766.685,56, conforme valor acrescentado ao contrato original por meio do 1º termo

aditivo. As cláusulas 13ª e 14ª versam, respectivamente, sobre as condições de repasse e

pagamento, e prestação de contas.

Ademais, essa fiscalização foi acionada pelo fiscal tendo em conta a cláusula 14.1 do

citado instrumento. Outras fontes de informação documental desse Relatório de Fiscalização

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

23077.044240/2018-65, de submissão e acompanhamento do projeto, autuado em pasta

própria na PROPLAN nº 5073.21.1418, sobretudo o contrato, o plano de trabalho, e os

documentos e respostas enviadas pela Coordenação.

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

apreciados pela Coordenadoria de Administração de Convênios da Pró-Reitoria de

Administração (PROAD); e o monitoramento da DIMENSÃO FÍSICO-ACADÊMICA do projeto é

atribuição da PROPLAN, que observando o art. 13 da Resolução nº 061/2016 –

CONSAD/UFRN, delimita o escopo deste relatório ao confronto das comprovações enviadas

pela coordenação com as METAS, presente no plano de trabalho, e os RESULTADOS

ACADÊMICOS dispostos na cláusula 8º do mencionado contrato.

Destaque-se que estão observados o princípio da segregação de funções e o respeito

aos encargos e limites de competência, estando identificados os agentes que atuam em todo o

ciclo de gestão do projeto, incluído nesse ciclo a proposição, coordenação e homologação do

projeto, a assinatura do instrumento jurídico, a execução e a prestação de contas.
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III – Roteiro de Acompanhamento – ASPECTO FINANCEIRO

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

Nota da Fiscalização: Até o fechamento desta fiscalização não havia sido enviada pela
FUNPEC nenhuma prestação de contas concernente a execução financeira do projeto. As
informações relativas às despesas realizadas no período foram obtidas por meio do portal da
transparência da própria Fundação.

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

Nota da Fiscalização:

3.3 – O parecer financeiro emitido pela PROAD quanto à aprovação;
( ) É favorável
( ) É desfavorável
( X ) Não se aplica

Nota:

IV – Roteiro de Acompanhamento – OBRAS LABORATORIAIS

4.1 – O projeto possui obras laboratoriais;
( ) Sim
( X ) Não

Nota:

4.2 – Consta entre os documentos recebidos pela fiscalização o Parecer Técnico emitido pela
Superintendência de Infraestrutura quanto ao andamento da obra;
( ) Sim
( ) Não
( X ) Não se aplica

Nota:

V – Roteiro de Acompanhamento – MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS

5.1 – O projeto possui aquisição de materiais permanentes;
( X ) Sim
( ) Não

Nota da Coordenação:

1. Polarímetro de disco – Modelo Q760-2. Marca: Quimis. Termo de Responsabilidade N°
5249/2019. Termo de Transferência de Bens Móveis N° 95/2019;
2.Esterilizador a vapor – Modelo HI Speed II. Marca: Baumer. Termo de Responsabilidade N°
5750/2019. Termo de Transferência de Bens Móveis N° 109/2019;
3. Viscosímetro – Cannon – Fenske Viscometer Tube, size 200. Termo de Responsabilidade
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N° 6365/2019. Termo de Transferência de Bens Móveis N° 116/2019;
4. Empilhadeira Eletrônica Patolada (1.200 Kg). Termo de Responsabilidade N° 7385/2019.
Termo de Transferência de Bens Móveis N° 131/2019;
5. PHmetro para meios sólidos e semi-sólidos, testo 206 ph2.modelo: testo 206. Termo de
Responsabilidade N° 5658/2019. Termo de Transferência de Bens Móveis N° 106/2019.
Documentos comprobatórios entregues em arquivo eletrônico.

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

Nota da Fiscalização: A coordenação disponibilizou os termos de transferência e de
responsabilidade de todos os materiais permanentes adquiridos pelo projeto. Tais documentos
serão arquivados digitalmente na rede local da fiscalização.

VI – Roteiro de Acompanhamento – RECURSOS MATERIAIS DA UFRN

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

Nota da Coordenação: A estrutura física do NUPLAM é patrimônio da UFRN

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;
( ) Sim
( X ) Não

Nota da Coordenação: O projeto em tela contemplou no seu plano de aplicação rubrica
própria para aquisição dos materiais de consumo.

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

Nota da Coordenação: O NUPLAM é unidade da UFRN e está localizado no Campus Central
da UFRN

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

Nota da Coordenação: O NUPLAM é parte integrante da figura jurídica UFRN
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VII – Roteiro de Acompanhamento – EVENTOS

7.1 – Eventos realizados no período de 30/08/2018 a 31/08/2019;

Evento Data/Período Local Nº de participantes Observação

CAP - Comissão Interna de Saúde e Segurança do Trabalho -
CISST

22/10/2018 a
26/10/2018

Natal 02 ---

VIII Jornada de Estágio 2018.2 26/11/2018 Natal 15

Treinamento – Procedimentos Operacionais Padrão:
Olanzapina

17/12/2018 Hortolândia 07
Treinamento ministrado pela

Indústria EMS

Treinamento – Fabricação: Olanzapina
18/12/2018 a
21/12/2018

Hortolândia 07
Treinamento ministrado pela

Indústria EMS

Curso de Introdução à Gestão de Estoque
04/02/2019 a
07/02/2019

EAD 01

Curso de Planejamento Estratégico para Organizações
Públicas

06/02/2019 a
28/03/2019

EAD 01

Curso de Introdução à Gestão de Estoque 20/02/2019 EAD 01

Treinamento –Técnicas de Cromatografia Líquida Avançada 05/02/2019 Natal 08
Treinamento ministrado pela HPLC

Instrumentação Analítica Ltda

Curso de Noções Introdutórias de Licitação e Contratos
Administrativos

13/02/2019 a
25/03/2019

EAD 01

Curso de Introdução à Gestão de Processos
27/03/2019 a
26/04/2019

EAD 01
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Curso de Vigilância Sanitária e Defesa do Consumidor
06/08/2019 a
09/09/2019

EAD 01

Nota da coordenação: Documentos comprobatórios entregues em arquivo eletrônico.

Os Eventos, listados abaixo foram promovidos pelo projeto:

- VIII Jornada de Estágio 2018.2;

- Treinamento – Procedimentos Operacionais Padrão: Olanzapina;

- Treinamento – Fabricação: Olanzapina;

- Treinamento –Técnicas de Cromatografia Líquida Avançada.

Os demais eventos contaram com a participação de algum membro.

Nota da Fiscalização: Para os eventos promovidos pelo projeto a a coordenação disponibilizou as listas de presença assinadas pelos participantes e para
os eventos que contaram apenas com a participação de seus membros foram enviados os certificados de participação. Tais documentos serão arquivados
digitalmente na rede local da fiscalização.

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: 30/08/2018 a 31/08/2019 ( ) 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. Realizar estudos análise de Água
Purificada para processo de
validação da água (fases I, II e III),
em 10 pontos de coleta no NUPLAM

Estudo
Realizar estudos análise de Água Purificada para
processo de validação da água (fases I, II e III), em 10
pontos de coleta no NUPLAM

Relatório 01 00 04 04

Nota Explicativa: Documentos comprobatórios entregues em arquivo eletrônico.
2. Realizar estudos do processo de
validação e aprimoramento dos
sistemas computadorizados no
NUPLAM

Estudo
Realizar estudos do processo de validação e
aprimoramento dos sistemas computadorizados no
NUPLAM

Estudo 06 00 05 05

Nota Explicativa: Documentos comprobatórios entregues em arquivo eletrônico.
3. Ampliar ações na área de
medicamentos, através da pesquisa
e desenvolvimento de novas
formulações farmacêuticas.

Execução
Ampliar ações na área de medicamentos, através da
pesquisa e desenvolvimento de novas formulações
farmacêuticas.

Projeto 01 00 01 01

Nota Explicativa: Documento comprobatório entregue em arquivo eletrônico.
4. Apoiar o Programa Descarte de
Medicamentos de Uso Domiciliar:
Descarte Consciente.

Execução
Apoiar o Programa Descarte de Medicamentos de
Uso Domiciliar: Descarte Consciente.

Projeto 01 00 01 01

Nota Explicativa: Documento comprobatório entregue em arquivo eletrônico.
5. Promover evento científico na
área de medicamentos

Promover evento científico na área de medicamentos Evento 01 00 01 01

Nota Explicativa: Considerando que é prática no NUPLAM a realização de um evento interno/semestre para apresentação dos resultados dos trabalhos desenvolvidos na área
de medicamentos pelos bolsistas no NUPLAM, entendemos que a meta foi integralmente cumprida, no período que está sendo avaliado pelo presente relatório. Os seguintes
alunos apresentaram seus estágios na VIII Jornada de estágios do NUPLAM, ocorrida em 26/11/2018:
- Amanda Caroline dos Santos Xaviel (curso: Farmácia); - Aleph Matthews (curso: Farmácia); - Thayse Gabriella Negreiros Dias (curso: Engenharia de Alimentos); -Amanda
Sayonara de Lima Medeiros (curso: Engenharia Química).
Documentos comprobatórios entregue na item 7.1 (VII – Roteiro de Acompanhamento – EVENTOS), ementa da jornada e trabalhos apresentados em anexo.
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6. Apoiar a PDP celebrada com o
Laboratório privado EMS para
Produzir OLANZAPINA nas fases de
embalagem primária, secundária e
terciária, e outras etapas do
processo produtivo com objetivo de
atender demandas do MS.

Execução

Apoiar a PDP celebrada com o Laboratório privado
EMS para Produzir OLANZAPINA nas fases de
embalagem primária, secundária e terciária e outras
etapas do processo produtivo com objetivo de atender
demandas do MS.

Caixa/
embarque

8.000 00 31.815 31.815

Nota Explicativa 01: Em 18/09/2018 aconteceu a descentralização (TED) No. 67/2018 para o fornecimento de comprimidos de Olanzapina de 5mg e comprimidos de
Olanzapina de 10mg e em junho de 2019 foi publicado o TED No. 11/2019 para o fornecimento de comprimidos de Olanzapina de 5mg e comprimidos de Olanzapina de
10mg.
Cada caixa de embarque do medicamento corresponde a 56 caixas unitárias (contendo 30 comprimidos).
No período alvo deste relatório (30/08/2018 a 31/08/2019) ocorreram 5 pautas de fornecimento, sendo 3 delas referentes ao TED 67/2018 e as 2 restantes ao TED 11/2019.
TED N°67/2018: 21.903 caixas de embarque fornecidas ao Ministério da Saúde
TED N°11/2019: 9.912 caixas de embarque fornecidas ao Ministério da Saúde
Nota da Fiscalização: Essa quantidade prevista foi subestimada?
Nota explicativa 02: O valor de 8000 caixas de embarque foi o valor previsto. No entanto, o Ministério da Saúde demandou valor superior e o projeto conseguiu atender a
contento. Documento comprobatório entregue em arquivo eletrônico.
7. Apoiar a PDP celebrada com o
Laboratório privado EMS para
Produzir o medicamento
FINGOILIMODE nas fases de
embalagem primária, secundária e
terciária, conforme demanda do MS.

Execução

Apoiar a PDP celebrada com o Laboratório privado
EMS para produzir o medicamento FINGOLIMODE
nas fases de embalagem primária, secundária e
terciária, conforme demanda do MS

Caixa/
embarque

2.000 00 00 00

Nota Explicativa: Para o cumprimento desta meta estava prevista a entrega mediante demanda do MS de 2000 caixas/embarque do medicamento Fingolimode.
Conforme o rito previsto na Portaria No. 2531 que regula o processo das Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) uma parceria é, de fato, iniciada na FASE III,
quando o Ministério da Saúde (MS) apresenta demanda do medicamento e é iniciada a transferência da tecnologia.
Através do ofício No. 83-2018-NUPLAM datado de 21/12/2019 a direção do NUPLAM já comunicou ao MS que tem parceiro privado escolhido e contratado, condições de
Boas Práticas de Fabricação no NUPLAM (embalagem secundária) e no parceiro privado e o devido registro sanitário para atender demandas do medicamento para o sistema
SUS que, até o momento não foram apresentadas. Portanto, até o momento, não tivemos o cumprimento da meta.
Documento entregue em arquivo eletrônico: ofício No. 83-2018-NUPLAM (21/12/2019).

Nota da Fiscalização: A coordenação disponibilizou de forma organizada todos os documentos comprobatórios das quantidades inseridas na coluna
‘quantidade executada no período’. Tais documentos serão arquivados digitalmente na rede local da fiscalização.
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IX – Roteiro de Acompanhamento – RESULTADOS ACADÊMICOS

9.1 – Resultados Esperados (Cláusula 8ª do contrato 5073/2018 UFRN/FUNPEC);

INDICADOR Quant.

1. Números de participantes INTERNOS nas ações de extensão;

Observação: Apoio ao Programa Descarte de Medicamentos de Uso Domiciliar:
Descarte Consciente;

12

2. Número de projetos de iniciação científica realizados em função do projeto;

Observação: Desenvolvimento de dois projetos de pesquisa com publicação de
trabalhos em eventos científicos, desenvolvimento de TCC e dissertação de
mestrado

05

3. Capacitação relacionada com o objeto do projeto;

Observação: Desenvolvimento de 06 estudos do processo de validação e
aprimoramento dos sistemas computadorizados no NUPLAM.

03

Nota da Coordenação:

Indicador 1:

 Ação de Extensão - “Descarte de Medicamentos de Uso Domiciliar – Descarte
Consciente” (PJ442-2019). A ação conta com a participação de 10 servidores do
NUPLAM.

Documentos comprobatórios entregue na Meta 4 (Quadro de Metas – item 8.1).

Indicador 2:

 Dissertação de Mestrado: Avaliação da estabilidade de formulações líquidas orais de
sulfadiazina obtidas a partir de comprimidos (20.03.2019).

Documento comprobatório entregue no item 9.1 (Resultados Alcançados) – no item 19 da
tabela “Indicadores de Resultado Acadêmico do Projeto”.

 TCC: Adaptação de comprimidos de sulfadiazina para pacientes pediátricos como
alternativa para tratamento de toxoplasmose congênita (06.11.2018);

 TCC: Abordagem descritiva sobre o projeto de extensão “descarte consciente, descarte
de medicamentos de uso domiciliar” (04.06.2019);

 TCC: Avaliação do nível de conscientização da população do município de Natal/RN
sobre descarte de medicamentos de uso doméstico (04.06.2019);

 TCC: Impacto da quantidade de solventes na eficiência do processo de regeneração
das resinas de um sistema de deionização (05.06.2019);

 TCC: Descarte consciente de medicamentos- impactos ao meio ambiente e
implementação de uma forma de mitigação no estado do rio grande do norte
(junho.2019).

Documento comprobatório entregue no item 9.1 (Resultados Alcançados) – no item 22 da
tabela “Indicadores de Resultado Acadêmico do Projeto”.

Indicador 3:

Documentos comprobatórios entregues na Meta 2 (Quadro de Metas – item 8.1)
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9.2 – Resultados Alcançados no período de 30/08/2018 a 31/08/2019;

INDICADORES DE RESULTADO ACADÊMICO DO PROJETO Quant.

1. Ações de Extensão;

Nota da Coordenação: Refere-se ao: “Descarte de Medicamentos de Uso
Domiciliar – Descarte Consciente” (PJ442-2019).

Documento Comprobatório entregue no Item 9.1 – Indicador 1.

01

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

Nota da Coordenação: O número de participantes com vínculo com a UFRN
corresponde aos participantes da Ação de Extensão citada no item 1:

“Descarte de Medicamentos de Uso Domiciliar – Descarte Consciente” (PJ442-
2019).

53

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

Nota da Coordenação: A quantificação do número de participantes (público
externo) na ação de extensão (código: PJ442-2019) é uma previsão já atualizada, a
sede fica no Centro de Convivência e atende a uma demanda diária, estimada em,
pelo menos, 5 pessoas ao dia. A base desta estimativa foi realizada mediante média
do número de descartes diários acompanhados pelos participantes do projeto.

1200

4. Municípios do RN contemplados por ações de extensão;

Nota da Coordenação: As ações foram desenvolvidas no município de Natal/RN.
01

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

---

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

---

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

---

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

---

9. Artigo científico produzido (não publicado);

TÍTULO: Stability of extemporaneous sulfadiazine oral suspensions from
commercially available tablets for treatment of Congenital Toxoplasmosis
AUTOR: BRUNNA SOARES RODRIGUES COSTA
PERIÓDICO SUBMETIDO: 20 de março
ANO: 2019

Nota da Coordenação: Documento comprobatório entregue em arquivo eletrônico.

01

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; ---
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13. Resumo publicado em anais de eventos;

TÍTULO: Correlation study between near-infrared spectroscopy and a traditional
method for size measurement of maytenus ilicifolia dry extract (Abstractbook, 25 e
26.03.2019 – Bologna - Italy) - AbstractBook.
AUTOR: Lourena Veríssimo
EVENTO: 3rd European Conference on Pharmaceutics
ANO: 2019 (March 25 to 26, 2019)

Nota da Coordenação: Documento comprobatório entregue em arquivo eletrônico.

01

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;

Projeto: “Estudo da situação atual de conscientização da população de Natal/RN a
respeito do descarte de medicamentos domiciliares” (Código PVD15312-2018).

Projeto: “Adaptação de comprimidos de pirimetamina para o tratamento de
toxoplasmose congênita (TC)” (Código PVD15509-2018).

Nota da Coordenação: Documento comprobatório entregue em arquivo eletrônico.

02

18. Monografias realizadas em função do projeto; ---

19. Dissertações de mestrado realizadas em função do projeto;

TÍTULO: Avaliação da estabilidade de formulações líquidas orais de sulfadiazina
obtidas a partir de comprimidos (20.03.2019);
AUTOR: Brunna Soares Rodrigues Costa
ANO: 2019
VÍNCULO DA AUTORA COM O PROJETO: Servidora do quadro da UFRN, lotada
no NUPLAM.

Nota da Coordenação: Documento comprobatório entregue em arquivo eletrônico.

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;

TÍTULO: Adaptação de comprimidos de sulfadiazina para pacientes pediátricos
como alternativa para tratamento de toxoplasmose congênita.
AUTOR: Leandro Pontes do Nascimento
ANO: 2018.
VÍNCULO DO AUTOR COM O PROJETO: Aluno bolsista.

TÍTULO: Abordagem descritiva sobre o projeto de extensão “descarte consciente,
descarte de medicamentos de uso domiciliar”.
AUTOR: José Augusto Ribeiro Neto
ANO: 2019
VÍNCULO DO AUTOR COM O PROJETO: Aluno bolsista.

TÍTULO: Avaliação do nível de conscientização da população do município de
Natal/RN sobre descarte de medicamentos de uso doméstico
AUTOR: Stephanie Dantas Rocha
ANO: 2019

05



PROPLAN/UFRN Relatório de Fiscalização de Projeto Acadêmico Pág. 12 de 15

Nota da Fiscalização: A coordenação disponibilizou todas as comprovações dos itens
inseridos nos quadro acima, que ficarão arquivadas digitalmente na rede local da fiscalização.

Em relação ao item 03, RECOMENDAMOS que a coordenação desenvolva um método que
materialize a quantidade de pessoas que descartam seus medicamentos no ponto de coleta da
ação de extensão ‘Descarte de Medicamentos de Uso Domiciliar – Descarte Consciente’, a fim
de que na próxima fiscalização a quantidade de pessoas inseridas como participantes da ação
seja comprovada de forma adequada.

VÍNCULO DA AUTORA COM O PROJETO: Aluna bolsista voluntária.

TÍTULO: Impacto da quantidade de solventes na eficiência do processo de
regeneração das resinas de um sistema de deionização.
AUTOR: Amanda Sayonara de Lima Medeiros.
ANO: 2019.
VÍNCULO DA AUTORA COM O PROJETO: Aluna bolsista.

TÍTULO: Descarte consciente de medicamentos- impactos ao meio ambiente e
implementação de uma forma de mitigação no estado do rio grande do norte.
AUTOR: Sheylla Weil Ramos Marques Dantas
ANO: 2019
VÍNCULO DA AUTORA COM O PROJETO: Aluna bolsista.

Nota da Coordenação: Documento comprobatório entregue em arquivo eletrônico.

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; ---

36. Prêmios; ---

37. Outros (detalhar); ---



PROPLAN/UFRN Relatório de Fiscalização de Projeto Acadêmico Pág. 13 de 15

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);

Como é de conhecimento amplo, o NUPLAM nos últimos anos vem buscando

desenvolver medicamentos de qualidade e de baixo custo com sua planta fabril, com o escopo

de, enquanto laboratório público, promover serviços farmacêuticos que atendam a diversos

programas do Ministério da Saúde; e que, por sua vez, contribua para a promoção, a proteção

e a recuperação da saúde. Essas são ações que terão um considerável impacto nas atividades

acadêmicas, haja visto que a qualidade da planta fabril deve significar qualidade de laboratório

no apoio à atividade acadêmica.

Neste viés, buscando viabilizar a modernização do parque produtivo industrial do

NUPLAM foi aprovado o Projeto n°. 5073/2018 – UFRN, cujo objetivo é desenvolver atividades

científicas e tecnológicas para à promoção da pesquisa, da inovação e do fortalecimento da

cadeia produtiva de medicamentos estratégicos para o SUS, além da concretização de

transferências de tecnologias com as Parcerias de Desenvolvimento Produtivo (PDP).

Face ao exposto e à documentação apresentada, os resultados obtidos são

considerados satisfatórios, haja vista termos atingido nosso objetivo que é de apoiar as

atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação.

XI – Roteiro de Acompanhamento – RECOMENDAÇÕES DO FISCAL

11.1 – Recomendações do fiscal após análises;

No encerramento desta 1ª ação de monitoramento concernentes aos aspectos

físico/acadêmicos do projeto em tela, informamos que a coordenação do projeto foi pontual no

envio das informações solicitadas pelo fiscal, e ordeira na disponibilização dos documentos

comprobatórios que demonstraram o desenvolvimento das metas e dos resultados acadêmicos

pactuados. Nesse sentido, RECOMENDAMOS a manutenção das boas práticas empreendidas

pela coordenação durante este procedimento.

Ademais, observamos que em seu primeiro ano de execução o projeto já alcançou

praticamente todas as metas de cunho acadêmico, assim como atingiu seus resultados

acadêmicos pactuados. Desse modo, RECOMENDAMOS que a coordenação readeque o

cronograma de execução do projeto, a fim de que ele possa indicar outros resultados

acadêmicos a serem alcançados no transcorrer dos próximos 4 anos.

Por fim, ratificamos as RECOMENDAÇÕES presentes abaixo dos quadros de

eventos (7.1) e de resultados acadêmicos alcançados (9.2), e RECOMENDAMOS que ao

preencher o Relatório de Execução Físico-Financeira (REFF) junto a Fundação de Apoio a

coordenação utilize o quadro de metas deste relatório como espelho, e reproduza fielmente as

informações inseridas naquele campo.
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XII – Roteiro de Acompanhamento – CONCLUSÃO

12.1 – Parecer técnico

Período de abrangência: 30/08/2018 a 31/08/2019

Vistos e analisados os documentos instruídos no processo no 23077.044240/2018-65, contrato

5073/2018, 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

“Desenvolvimento científico e tecnológico de medicamentos: Do apoio acadêmico à

cadeia produtiva” ATINGIU PARCIALMENTE a dimensão físico-acadêmica pactuada.

Contudo, considerando que se trata do primeiro ano de execução, que o projeto tem vigência

até agosto de 2023 e diante das entregas parciais realizadas, OPINAMOS PELA APROVAÇÃO

DOS RESULTADOS apresentados nesta 1ª prestação de contas física parcial.

Natal/RN, 25 de outubro 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 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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