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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

Fiscalização nº 452 Período da ação de controle 31/01/2020 à 18/03/2020

IDENTIFICAÇÃO DO FISCAL

Nome Gustavo Bezerra de Oliveira Lira

Matrícula 3160321

Unidade de lotação PROPLAN

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO

Entidade Fundação Norte-Riograndense de Pesquisa e Cultura
(FUNPEC)

CNPJ da entidade 08.469.280/0001-93

Verificação das Certidões (X) FGTS (X) Trabalhista (X) Certidão Conjunta da Receita Federal
(X) Controladoria do Estado (X) Certidão Conjunta do Estado

Endereço Av. Senador Salgado Filho, S/N | Campus Universitário

Telefone para contato (84) 3092-9200

Município Natal UF RN

Técnico(a) do projeto Crystianne Barros Miranda

Telefone/e-mail (84) 3092-9230

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto
Desenvolvimento Científico e Tecnológico Aplicado a Esclerose
Lateral Amiotrófica

Número do projeto (SIPAC) 56/2018

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

Coordenador(a) RICARDO ALEXSANDRO DE MEDEIROS VALENTIM

Objeto

Desenvolvimento de pesquisas e estudos voltados para o
desenvolvimento de tecnologias e inovações para tratamento,
monitoramento e definição de protocolos para doenças do neurônio
motor, com especial atenção para a Esclerose Lateral Amiotrófica.

Número do Contrato 7041.21.1418 Vigência 27/12/2018 a 26/12/2021

Valor (R$) 14.250.000,00

Processo

23077.079431/2018-48

(X) Submissão

23077.067233/2019-12

(X) Prestação de Contas
Origem do recurso

Ministério da
Saúde

Dados Bancários Banco do Brasil Ag.: 3795-8 C/C: 11.807-9
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I – INTRODUÇÃO

Os trabalhos de fiscalização foram realizados no exercício do dever desta IFES,

representada pela Divisão de Fiscalização da Diretoria de Projetos Acadêmicos da

PROPLAN/UFRN, visando acompanhar, orientar e supervisionar a execução do projeto

acadêmico, vinculado ao instrumento jurídico pactuado, sobretudo, para atestar a regular

execução do objeto contratado e o cumprimento das metas e dos resultados acadêmicos

previstos, primando pela eficiência, eficácia e efetividade do projeto.

Dando cumprimento ao art. 67 da Lei nº 8.666/93, aos art. 10 e 11 do Decreto

9507/18, aos arts. 13, 14 e 50, § 3º da Resolução nº 061/2016-CONSAD/UFRN, este Relatório

é preenchido mediante a análise de documentos disponíveis e com o auxílio das seguintes

pessoas:

Nome Instituição Função Telefone/e-mail

Ricardo A de Medeiros Valentim UFRN Docente ricardo.lahb@gmail.com

Milena Cristina Duarte de Almeida LAIS/UFRN Pesquisadora milena.duarte@lais.huol.ufrn.br

II – CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A UFRN e a FUNPEC celebraram o contrato nº 7041/2018, cujo objeto está

devidamente descrito na folha 1 (um) desse documento, assinado em 27/12/2018, e publicado

em 31/12/2018 no Diário Oficial da União nº 250, pág. 130, Seção 03. O valor do projeto

importa em R$ 14.250.000,00. As cláusulas 13ª e 14ª versam, respectivamente, sobre as

condições de repasse e pagamento, e prestação de contas.

Ademais, essa primeira 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 23077.079431/2018-48, de submissão e acompanhamento do projeto, autuado em

pasta própria na PROPLAN nº 7041.21.1419, sobretudo o contrato, o plano de trabalho, e os

documentos e respostas enviadas pela Coordenação.

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

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

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

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

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

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

ACADÊMICOS dispostos na cláusula 8º do mencionado contrato.

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

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

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

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

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

Nota da Fiscalização: O projeto em questão foi objeto da 1ª prestação de contas financeira,
cujo processo 23077.067233/2019-12 abrangeu parcialmente o período desta prestação de
contas física (de 01/01/2019 à 30/06/2019).

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

Nota da Fiscalização: Conforme descrito anteriormente, o parecer financeiro número
23077.067233/2019-12 sugeriu a aprovação de despesas realizadas pelo projeto, no período
de 01/01/2019 à 30/06/2019.

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

Nota da Fiscalização: O parecer financeiro foi favorável e sugere a aprovação da prestação
de contas parcial.

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

Nota:

VI – Roteiro de Acompanhamento – RECURSOS MATERIAIS DA UFRN

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

Nota da Coordenação: Os laboratórios utilizados fazem parte da estrutura física do LAIS no
HUOL/UFRN, nos quais são desenvolvidas as tecnologias e as pesquisas.

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

Nota:

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

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

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

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

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

Nota da Coordenação: Tudo que está relacionado ao Projeto quando divulgado, seja em
redes sociais ou em outros meios de comunicação, solicitamos a inclusão do nome da UFRN,
uma vez que essa Instituição é autora do Projeto.



PROPLAN/UFRN Relatório de Fiscalização de Projeto Acadêmico Pág. 5 de 13

VII – Roteiro de Acompanhamento – EVENTOS (PERÍODO DE 27/12/2018 A 31/12/2019

7.1 – Eventos realizados no período de 27/12/2018 A 31/12/2019;

Evento Data/Período Local
Nº de

participantes
Observação

EV669-2019 - 1o Seminário de Inovação Tecnológica em Saúde:
Introdução à Pesquisa clínica no Âmbito dos Hospitais Universitários.
Coordenador: DANILO ALVES PINTO NAGEM

26/06/2019
Auditório Mariano

Coelho HUOL - UFRN 41
Cadastrado no SIGAA

EV695-2019 - II Seminário de Inovação Tecnológica em Saúde: Ética,
Sigilo e Integridade da Pesquisa.
Coordenador: DANILO ALVES PINTO NAGEM

10/07/2019
Auditório da Faculdade
de Farmácia do HUOL -

UFRN
113 Cadastrado no SIGAA

EV873-2019 - III Seminário de Inovação Tecnológica em Saúde:
Propriedade Intelectual e Inovação: da pesquisa ao mercado.
Coordenador: DANILO ALVES PINTO NAGEM

25/09/2019

Auditório Mariano
Coelho - Hospital

Universitário Onofre
Lopes - UFRN

127 Cadastrado no SIGAA

EV1204-2019 - I Seminário Integrador do Projeto ELA.
Coordenador: DANILO ALVES PINTO NAGEM

19/11/2019
Auditório da SEDIS

- UFRN
20

Cadastrado no SIGAA Fotos:
https://lais.huol.ufrn.br/lais-
promove-1-seminario-de-pesquisa-
sobre-ela/

EV1274-2019 - Palestra: Prendendo Fantasmas em Robôs.
Coordenador: DANILO ALVES PINTO NAGEM

06/12/2019
Auditório da SEDIS

- UFRN
30

Cadastrado no SIGAA Fotos:
https://twitter.com/laishuol/status/
1204066507745046528

EV496-2019 - Integridade (IP) e Condução Responsável da Pesquisa
(CRP); e Ética na Pesquisa Envolvendo Seres Humanos em Tempos de
Sociedade Digital.
Coordenador: KARILANY DANTAS COUTINHO

06/05/2019
Auditório da SEDIS

- UFRN
22 Cadastrado no SIGAA



PROPLAN/UFRN Relatório de Fiscalização de Projeto Acadêmico Pág. 6 de 13

EV492-2019 - Desenvolvimento e Inovação um olhar da perspectiva do
Complexo Econômico Industrial da Saúde.
Coordenador: KARILANY DANTAS COUTINHO

06/05/2019
Auditório da SEDIS

- UFRN
22 Cadastrado no SIGAA

CR318-2019 - Curso: Linguagem de Programação I PHP.
Coordenador: RICARDO ALEXSANDRO DE MEDEIROS VALENTIM

15/08/2019
Escola de Programação
do LAIS – HUOL/UFRN

9 Cadastrado no SIGAA

EV764-2019 - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E CERTIFICAÇÃO
DIGITAL - PROF. Dr. RENATO MARCOS ENDRIZZI SABBATINI.
Coordenador: HELIO ROBERTO HEKIS

12/08/2019
BIBLIOTECA CENTRA
ZILA MAMEDE - UFRN

100 Cadastrado no SIGAA

CR393-2019 - Fundamentos do Scrum para Desenvolvimento e Gestão
Ágil de Projetos
Coordenador: RICARDO ALEXSANDRO DE MEDEIROS VALENTIM

20/09/2019
Escola de Programação

do LAIS – HUOL –
UFRN

35 Cadastrado no SIGAA

EV1032-2019 - Curso de Cuidadores de Pacientes com Esclerose
Lateral Amiotrófica (ELA)
Coordenador: ANA RAQUEL RODRIGUES LINDQUIST

22/10/2019 HUOL – UFRN 8 Cadastrado no SIGAA

Participação no II Simpósio Internacional Sobre Esclerose Lateral
Amiotrófica, como apoiador do evento. Com participação de todos os
alunos do projeto no evento e realização de cursos de cuidadores e
práticas de 3D na formação de órteses.

24 a 26/11/2019
MACEIO / AL - Hotel
Hitz Lagoa da Anta

250

Fotos do Evento em anexo.
Links sobre o Evento e a
participação do LAIS com o
projeto revELA:

https://www.youtube.com/watch?v
=6adN1-6Bwwc

Curso de Cuidadores de Pacientes com Esclerose Lateral Amiotrófica
(ELA)

24/11/2019
MACEIO / AL - Hotel
Hitz Lagoa da Anta

10 Certificado do curso.pdf

Nota da Coordenação: Foram realizados durante o período 13 eventos com o total de 787 participantes.

Nota da Fiscalização: As comprovações disponibilizadas pela coordenação do curso encontram-se salvas na rede local da Divisão de Fiscalização da Proplan. O link
disponibilizado no quadro 7.1, referente a Participação no Simpósio Internacional Sobre Esclerose Lateral Amiotrófica, encontra-se ativo na ocasião desta fiscalização.
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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: 27/12/2018 A 31/12/2019 ( ) Final – último período de execução:

EXECUÇÃO FÍSICA

META
ETAPA
FASE

DESCRIÇÃO
UNID. DE
MEDIDA

QUANTIDAD
E

PROGRAMA
DA NO

PROJETO

QUANTIDADE EXECUTADA

(a) NOS
PERÍODOS

ANTERIORES

(b) NO
PERÍODO

ACUMULADA
(a+b)

Objetivo Específico 1: Desenvolver
uma plataforma tecnológica para
auxílio a comunicação de pacientes
com ELA e interações com ambiente
domiciliar, a qual suporte no mínimo
1000 pacientes conectados
simultaneamente

ESTUDO

Ações de desenvolvimento da pesquisa realizada
pelos pesquisadores e alunos envolvidos, bem
como de ações de visitas técnicas,
estabelecimento de parcerias com outros
pesquisadores e submissões de patentes e
registros de software

Plataforma 1.0 0 0,46 0,46

Nota da Explicativa: O produto está em desenvolvimento e durante o semestre 2019.2, foram definidas as histórias de usuário, os requisitos, o modelo arquitetural, assim como as tecnologias
para o desenvolvimento do sistema. Um dos marcos desta fase foi a definição do Protótipo de Média Fidelidade. Esse protótipo tem por objetivo definir a estrutura de conteúdo da interface; a
relevância e relação entre todos os elementos do sistema; a criação do layout básico com conteúdo e imagens de marcação das páginas; a simulação das ações do sistema, o que possibilita a
validação dos requisitos elicitados; e também, um ambiente que é possível navegar entre as diferentes seções do sistema. Desse modo, a fase do Projeto foi direcionada para a utilização da
WebCam do computador como hardware necessário para o acionamento da interface pelo usuário. O conceito de comunicação alternativa foi utilizado para garantir, viabilizar e disponibilizar o
acesso à comunicação ao usuário. A interface está intuitiva, acessível, com a disponibilização de temporizadores e efeitos sonoros, permitindo assim, uma maior interatividade do usuário, na
medida em que, utiliza-se símbolos conhecidos das pranchas de comunicação tradicionais. Na pasta desta Fiscalização estão anexados a documentação do sistema (MDS Ágil) e o código fonte
versionado. A evolução da Meta está em 46%.

Objetivo Específico 2: Desenvolver
uma plataforma tecnológica para
monitoramento de pacientes com ELA
em homecare – realizar testes em 120
pacientes

ESTUDO

Ações de desenvolvimento da pesquisa realizada
pelos pesquisadores e alunos envolvidos, bem
como de ações de visitas técnicas,
estabelecimento de parcerias com outros
pesquisadores e submissões de patentes e
registros de software

Plataforma 1.0 0 0,22 0,22

Nota da Explicativa: Durante o período desta Fiscalização foi realizado o planejamento e a proposta preliminar de arquitetura do sistema, conforme documento anexo na pasta da Meta 02, o que
totalizou 22% da execução.

Objetivo Específico 3: Realizar
acompanhamento multidisciplinar de
120 pacientes com ELA para
desenvolvimento de protocolos de
guidelines e cuidados

ESTUDO
Ações dos pesquisadores para o desenvolvimento
de protocolos e guidelines para reabilitação motora
e cardiopulmonar

Protocolo de
guidelines

1.0 0 0,26 0,26

Nota da Explicativa: Após a aprovação do Projeto Cardiorespiratório pelo Comitê de Ética, foram iniciadas as avaliações funcionais e respiratórias dos pacientes com ELA recrutados através do
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ambulatório de neurologia do HUOL. Esse trabalho vem sendo realizado em colaboração às solicitações de exames de prova de função pulmonar e acompanhamento para ajustes em
equipamentos de ventilação mecânica não invasiva, utilizados por este público. Dessa forma já se encontra em desenvolvimento para esse objetivo de acompanhamento multidisciplinar dos
pacientes. Anexo na pasta da Meta 03 os projetos submetidos ao CEP, a aprovação do Cardiorespiratório, o Manual para o Curso de Cuidadores bem como as fotos do evento.

Objetivo Específico 4:
Acompanhamento remoto de até 1000
pacientes com ELA por meio sistema
específico a ser desenvolvido

ESTUDO

Ações dos pesquisadores para o desenvolvimento
de plataforma de monitoramento responsável pelo
acompanhamento dos protocolos e guidelines para
reabilitação cardiopulmonar

Relatório de
acompanhame

nto
1.0 0 0,1 0,1

Nota da Explicativa: A meta 04 foi iniciada em 09/2019. Os produtos e tecnologias que envolvem a execução dela é incorporada e desenvolvida juntamente com as Metas 1, 2 e 3. Apesar do
desenvolvimento do sistema, o acompanhamento remoto somente começará a funcionar após os protocolos estarem especificados. Dessa forma, o início ocorrerá após a definição dos protocolos
de acompanhamentos definidos na Meta 03. Assim, a Meta 04 está dividida em: - Planejamento / treinamentos sobre sistema de acompanhamento – 30%;- Acompanhamento dos pacientes – 0%.

Objetivo Específico 5:
Desenvolvimento de um prontuário
eletrônico específico para pacientes
com ELA e criação de base de dados
com um conjunto de dados mínimos

EXECUÇÃO

Ações de desenvolvimento do sistema responsável
pelo acompanhamento multidisciplinar dos
protocolos e guidelines para reabilitação motora e
cardiopulmonar

Prontuário
Eletrônico

1.0 0 0,46 0,46

Nota da Explicativa: Durante o semestre 2019.2, foram definidas as histórias de usuário, os requisitos, o modelo arquitetural, assim como todas as tecnologias para o desenvolvimento do sistema.
Um dos marcos desta fase foi a definição do Protótipo de Média Fidelidade. Esse protótipo tem por objetivo definir a estrutura de conteúdo da interface; a relevância e a relação entre todos os
elementos do sistema; a criação do layout básico com conteúdo e imagens de marcação das páginas; a simulação das ações do sistema, o que possibilita a validação dos requisitos elicitados; e
também, um ambiente possível de navegação entre as diferentes seções do sistema. Desse modo, o Projeto será enviado ao Comitê de Ética para que, posteriormente, possa ser realizada a fase
de coleta dos dados; além disso, está em fase de desenvolvimento os Módulos dos Neurologistas e do Módulo do Autorrelato. Anexos à pasta da meta 05, está o código fonte versionado, o MDS
Ágil, a proposta do sistema e um TCC derivado dessa pesquisa.
Objetivo Específico 6: Realização de
cooperação técnica para estudo,
avaliação e homologação das
tecnologias

ESTUDO
Cooperações técnicas com organizações não
governamentais ou institutos que atuem com
Esclerose Lateral Amiotrófica

Cooperações 1.0 0 0,5 0,5

Nota da Explicativa: Desde o segundo semestre de 2019 foram iniciadas tratativas de cooperações e com a concretização da Missão da equipe do Projeto para a Universidade de Coimbra no
início de 2020, conforme fotos anexadas nesta Fiscalização. O acordo de cooperação já existe por parte da UFRN e está em fase de assinaturas o plano de trabalho relativo ao desenvolvimento
das pesquisas no que concerne ao objeto do Projeto ELA.

Nota da Fiscalização: As comprovações disponibilizadas pela coordenação do curso encontram-se salvas na rede local da Divisão de Fiscalização da Proplan, a exceção
se faz em relação a meta 4, cujas comprovações de desenvolvimento não foram enviadas pela coordenação durante esta ação de monitoramento.
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IX – Roteiro de Acompanhamento – RESULTADOS ACADÊMICOS

9.1 – Resultados Esperados (Cláusula 8ª do contrato 7041/2018 UFRN/FUNPEC);

INDICADOR Quant.

8.1 - Dissertações de mestrado realizadas em função do projeto; 02

8.2 - Estudantes em residência médica ou multiprofissional relacionada com o objeto
do projeto;

02

8.3 - Monografias realizadas em função do projeto; 02

8.4 -Atividade de atendimento a pacientes em hospitais ou ambulatórios aprovada
em instâncias competentes da UFRN;

50

8.5 - Capítulos de livro a ser publicados com ISBN; 03

8.6 - Trabalhos de conclusão de curso realizados em função do projeto; 02

8.7 - Propriedade intelectual, patente ou produto (aparelho, instrumento,
equipamento, fármaco e outros) em desenvolvimento a ser registrado;

01

8.8 - Registros de software desenvolvido; 02

8.9 - Livro didático, técnico ou cultural a ser publicado com ISBN 01

8.10 - Artigo completo submetido ou publicado em anais de eventos 10

8.11 - Artigo completo publicado em periódico científico 05

8.12 - Tese de doutorado realizada em função do projeto 01

8.13 - Projetos de iniciação científica realizada em função do projeto 02

Nota da Coordenação:

9.2 – Resultados Alcançados no período de 27/12/2018 A 31/12/2019;

INDICADORES DE RESULTADO ACADÊMICO DO PROJETO Quant.

1. Ações de Extensão;

Nota da Fiscalização: as ações referem-se aos eventos listado no quadro 7.1.
13

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

350

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

437

4. Municípios do RN contemplados por ações de extensão; 01

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

30

6. Atividade de atendimento a pacientes em hospitais ou ambulatórios 01
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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);

01

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; 07

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

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; 01

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, 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); -
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34. Propriedade intelectual ou patente (aparelho, instrumento, equipamento,
fármaco, sistema e outros) registrado ou submetido a registro;

-

35. Registro de software desenvolvido; -

36. Prêmios; 02

37. Outros (detalhar); -

Nota da Coordenação: No período relativo a esta Fiscalização foram realizados 13 eventos
com o total de 787 participantes; 01 cooperação técnica com a Universidade de Coimbra; 07
resumos publicados em eventos; 01 trabalho de conclusão de curso e 02 prêmios.

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

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

Nota da Fiscalização: Para esta ação de monitoramento, não houve considerações
por parte da coordenação do projeto.

XI – Roteiro de Acompanhamento – RECOMENDAÇÕES DO FISCAL

11.1 – Recomendações do fiscal após análises;

No quadro 8.1, a meta 03 traz como objetivo o acompanhamento de 120 pacientes, porém não
localizamos os dados dos pacientes contemplados. A menos que haja algum tipo de restrição,
RECOMENDAMOS que tais dados sejam disponibilizados na próxima fiscalização.

No quadro 8.1, foi indicado pela coordenação do projeto o atingimento de 0,1 da meta 04.
Contudo não foi entregue nenhuma comprovação. RECOMENDAMOS que na próxima
fiscalização, quando houver atingimento das metas, mesmo de forma parcial, que sejam
disponibilizas as devidas comprovações.

RECOMENDAMOS que ao preencher o quadro 9.2, quando algum indicador acadêmico for
contemplado pelo projeto, além de quantificar, que sejam inseridos seus respectivos
metadados.

No item 5 do quadro 9.2, foram indicados 30 estudantes em residência médica,
multiprofissional ou na área de tecnologia da Informação relacionada com o objeto do projeto.
RECOMENDAMOS que na próxima prestação de contas seja enviada a lista nominal dos 30
residentes com informações a respeito da residência médica ou da área tecnológica da
informação a qual estão vinculados.

No item 8, do quadro 9.2, foi indicada 01 parceria firmada com outras instituições (públicas,
privadas, movimentos sociais, etc), contudo, não foram disponibilizadas as comprovações.
RECOMENDAMOS que seja apresentado o respectivo termo de parceria na próxima
fiscalização.

No item 17 do quadro 9.2 “Projetos de iniciação científica realizados em função do projeto”, na
comprovação disponibilizada pela coordenação do projeto, consta apenas o termo de
compromisso dos bolsistas. RECOMENDAMOS, contudo, que na próxima fiscalização, para
que possamos constatar a realização dos 17 projetos de iniciação científica, que sejam
disponibilizados os relatórios das atividades referentes ao andamento das ações de pesquisa
desenvolvidas pelos 17 bolsistas.
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XII – Roteiro de Acompanhamento – CONCLUSÃO

12.1 – Parecer técnico

Período de abrangência: 27/12/2018 A 31/12/2019

Vistos e analisados os documentos instruídos nos processos 23077.079431/2018-48
(Submissão) 23077.067233/2019-12 (Prestação de Contas), contrato 7041/2018, conforme
disposição presente no art. 13 da Resolução nº 061/2016 – CONSAD/UFRN1 e com base nas
comprovações enviadas pela coordenação relacionadas às METAS E RESULTADOS
ACADÊMICOS, que é escopo desta análise, concluímos que o projeto “Desenvolvimento
Científico e Tecnológico Aplicado a Esclerose Lateral Amiotrófica” ATINGIU PARCIALMENTE
a dimensão físico-acadêmica pactuada. Contudo, considerando que o projeto encontra-se em
vigência até dezembro de 2021 e diante das entregas parciais realizadas, OPINAMOS PELA
APROVAÇÃO DOS RESULTADOS apresentados nesta 1ª fiscalização da Proplan.

Natal/RN, 18 de Março de 2020.

Este relatório é assinado eletronicamente pelo fiscal e pelo coordenador da fiscalização.

Ao assinar eletronicamente este documento a coordenação do projeto declara que são
verídicas todas as informações prestadas, assumindo a inteira responsabilidade pelas mesmas.

Ao assinar eletronicamente este documento o Pró-Reitor de Planejamento ratifica o relatório e
o parecer técnico e encaminha o mesmo ao Gabinete da reitoria para prosseguimento do

processo de prestação de contas.

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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