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Relatório de Fiscalização

Fiscalização nº 395 Período da ação 03/07/2019 - 23/08/2019

IDENTIFICAÇÃO DO FISCAL

Nome Rodrigo Raniere Xavier Cabral

Siape 1967522

Unidade de lotação PROPLAN

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO

Entidade Fundação Norte-Riograndense de Pesquisa e Cultura

CNPJ da entidade 08.469.280/0001-93

Certidões (x) FGTS (x) Trabalhista (x) Certidão Conjunta da Receita Federal
(x) Controladoria do Estado (x) Certidão Conjunta do Estado

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

Telefone para contato (84) 3092-9200

Município Natal UF RN

Técnico do projeto Mayane Lopes

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

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto Centro de Referência em Direitos Humanos Marcos Dionísio

Número do projeto
(SIPAC)

611/2017

Tipo/Natureza do Projeto EXTENSÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Coordenador ILANA LEMOS DE PAIVA

Objeto

Retomar as ações desenvolvidas pelo Centro de Referência em Direitos Humanos,
contribuindo para o incentivo e disseminação da cultura de respeito aos direitos humanos,
oferecendo orientação gratuita para a população sobre direitos e serviços presentes no
território e fomentando a articulação com a rede de atores locais, tanto junto ao poder
público quanto à sociedade civil e movimentos sociais.

Número do instrumento 6286/2017 Vigência 29/12/2017 a 29/12/2019

Origem do recurso Min. dos Direitos
Humanos

Processo

Nº. 23077.xxxx/201x-xx

( x ) 2ª Prestação de Contas à
PROPLANValor (R$) 434.440,00

Dados Bancários Banco: BCO BRASIL Ag.: 3795-8 Cc: 11.607-6
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I – Introdução

Os trabalhos de fiscalização foram realizados no exercício do dever desta IFES,
representada pela Coordenadoria de Convênios e Contratos Acadêmicos, visando acompanhar,
orientar e supervisionar a execução do projeto acadêmico, vinculado ao instrumento jurídico
pactuado, sobretudo, para atestar a regular execução do objeto contratado por meio do
cumprimento das metas e resultados acadêmicos previstos, primando pela eficiência, eficácia e
efetividade do projeto.

Dando cumprimento ao art. 67 da Lei nº 8.666/93, aos art. 10 e 11 do Decreto 9507/18,
aos arts. 13, 14 e 50, § 3º da Resolução nº 061/2016-CONSAD/UFRN e conforme modelo
aprovado pela Portaria nº 02/2017-PROPLAN, este Relatório foi preenchido mediante a análise
de documentos disponíveis e com o auxílio das seguintes pessoas:

Nome Instituição Função Telefone/e-mail

ILANA LEMOS DE PAIVA UFRN Coordenador(a) ilanapaiva@hotmail.com

CANDIDA DE SOUZA UFRN
Vice-
coordenador(a)

candida@ufrn.edu.br

II – Considerações Iniciais

A FUNPEC, em parceria com esta IFES celebraram o contrato nº 6286/2017, cujo
objeto está descrito na folha 1 (um) desse documento assinado em 29/12/2017 e publicado em
05/01/2018 no Diário Oficial da União nº 04, pág. 46.O valor total do projeto importa em R$
434.440,00 conforme cláusula 12ª do contrato. As cláusulas 13ª e 14ª versam,
respectivamente, sobre as condições de repasse e pagamento, e prestação de contas.

Ademais, esta fiscalização foi deflagrada por motivação do próprio fiscal da PROPLAN
após perceber, em controle próprio, que o projeto já ultrapassou mais um lapso temporal de
180 dias transcorridos da sua execução, alcançando, deste modo, a 2ª semestralidade de
prestar contas conforme prevê a cláusula 14ª do contrato em tela. Outras fontes de informação
documental desse Relatório de Fiscalização foram: o portal da Transparência da FUNPEC, os
Sistemas SIG-UFRN, o processo nº 23077.073355/2017-86 de submissão e acompanhamento
do projeto, autuado em pasta própria na PROPLAN nº 6286.21.1417, e, sobretudo, o
instrumento contratual, plano de trabalho e todos os documentos e respostas fornecidos
tempestivamente pela coordenação do projeto.

Os detalhes orçamentários, financeiros e contábeis da execução dos recursos são
apreciados pela Coordenadoria de Administração de Convênios da Pró-Reitoria de
Administração (PROAD); e o monitoramento da DIMENSÃO FÍSICO-ACADÊMICA do projeto é
atribuição da PROPLAN, que 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.

Destaque-se que estão observados o princípio da segregação de funções e o respeito
aos encargos e limites de competência, estando identificados os agentes que atuam em todo o
ciclo de gestão do projeto, incluído nesse ciclo a proposição, coordenação e homologação do
projeto, a assinatura do instrumento jurídico, a execução e a prestação de contas.

III – Roteiro de Acompanhamento – ASPECTO FINANCEIRO

3.1 – O projeto já foi objeto de processo de prestação de contas (PROAD);
( ) Sim
( x ) Não
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NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Em razão dos motivos expostos nas considerações iniciais, sobre
o processo de prestação de contas, considerou-se negativar este item, se bem que não foi
descartada a possibilidade da análise de prestação de contas quanto à dimensão financeira
estivesse em andamento na PROAD durante o período desta ação da PROPLAN.

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

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: vide considerações iniciais.

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

IV – Roteiro de Acompanhamento – OBRAS LABORATORIAIS

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

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

V – Roteiro de Acompanhamento – MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS

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

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

VI – Roteiro de Acompanhamento – RECURSOS MATERIAIS DA UFRN

6.1 – Utilização de laboratórios da UFRN;
( x ) Sim
( ) Não
Horas/semana de utilização: Uma vez por semana, sexta feira à tarde.
NOTA DA COORDENAÇÃO: Laboratório de Psicologia (Departamento de Psicologia)

6.2 – Utilização de salas de aula da UFRN;
( x ) Sim
( ) Não
Horas/semana de utilização:
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NOTA DA COORDENAÇÃO: Sala de aula A5 do setor 2

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

NOTA DA COORDENAÇÃO: Foi solicitado à direção do CCHLA o aluguel de uma impressora,
mas até o momento ainda não foi disponibilizada.

6.4 – Utilização da rede de TI da UFRN;
( x ) Sim
( ) Não
Horas/semana de utilização: Durante todo o expediente: segunda à sexta, das 8 às 17 horas.

NOTA DA COORDENAÇÃO: Internet e linha de telefone.

6.5 – Utilização do nome da UFRN;
( x ) Sim
( ) Não
NOTA DA COORDENAÇÃO: O Centro de Referência em Direitos Humanos recebe
encaminhamentos de toda a rede de proteção, e tem sido de fato uma referência na área de
direitos humanos no estado do RN. Todos os materiais do CRDH levam o nome da UFRN.
Além disso, o CRDH tem sido convidado para participar de diversos eventos, entrevistas,
audiências públicas, etc., reforçando o compromisso da UFRN com direitos humanos, bem
como a inserção social da instituição.
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VII – Roteiro de Acompanhamento – EVENTOS

7.1 – Eventos realizados

SOLICITAÇÃO DO FISCAL: Informe, se for o caso, os eventos realizados com os RECURSOS do projeto além daqueles já informados no relatório de
fiscalização nº 345 relativo à 1ª fiscalização, mencionando: data, local e participantes. Forneça, como anexo, registro fotográfico, lista de presença ou
qualquer outro documento que comprove a realização do evento e a participação das pessoas. Atentar para fazer a devida identificação da comprovação
com o evento correspondente.

PS.: A título de informação, os EVENTOS podem ser caracterizados como: campanhas em geral, campeonatos, ciclo de estudos, circuitos, colóquios,
concertos, conclaves, conferências, congressos, debates, encontros, oficinas*, espetáculos, exposições, feiras, festivais, fóruns, jornadas, lançamento de
publicações e produtos, mesas redondas, mostras, olimpíadas, palestras, recitais, semanas de estudos, seminários, simpósios e torneios, entre outras
manifestações similares que congreguem pessoas em torno de objetivos específicos. (Art. 16 da Resolução 077/2017 – CONSEPE)

*PS.: As oficinas, simpósio, e os cine-debates programados na META 02 podem também ser anotados neste item.

Evento Data/Período Local Nº de participantes Observações

Oficina sobre violência contra a mulher na
Facisa

09/11/18 Santa Cruz 26 --

Encontro de Quilombolas em Portalegre 16/11 a 18/11 Portalegre 49 --

IV Ciclo Formativo em Direitos Humanos: o
desafio do acesso e permanência de
indígenas e quilombolas na universidade

30/11 UFRN 47 EV1058-2018

Evento 70 anos da Declaração Universal dos
Direitos Humanos: um chamado à resistência

10/12/18 SINSENAT 48 --

Cine Debate Igualdade Racial e
Adolescências

21/03/19
Serviço de Convivência

da Redinha
15 --
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Mesa Redonda: um ano sem Marielle:
participação política e direito de existir

21/03 UFRN 46 EV143-2019

V Ciclo Formativo em Direitos Humanos: a
luta das mulheres do campo à cidade

26/03 UFRN 15 --

Curso de Atendimento a mulheres vítimas de
violência

05/04 SEPA 17 --

Evento – Frente Parlamentar das
Comunidades Tradicionais do RN

15/04 UFRN 08 --

Oficina sobre Segurança Pública 25/04 e 26/04 UFRN 28 --

Evento de articulação dos Promotores
Populares dos Direitos dos Povos e
Comunidades Tradicionais

26/04 UFRN 26 --

VI Ciclo Formativo em Direitos Humanos:
presta atenção, LGBTfobia gera punição. É
lei!

30/04 UFRN 27 --

Evento de articulação com Escritório Popular 09/05 UFRN 07 --

Lançamento do Documentário A Rua Grita
Dionísios

23/05 UFRN 201 --

Palestra: quem tem medo do feminismo
negro?

06/06 UFRN 85 EV550-2019

Evento de apresentação dos dados do Disque
100

07/06 UFRN 11 --
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Lançamento do Fórum Popular de Segurança
Pública do RN

18/06 UFRN 26 --

Aula inaugural curso de formação de
promotores populares dos direitos das
comunidades tradicionais potiguares

06/07
Auditório da Fundação

José Augusto
48 --

Nota da Fiscalização:Todas as comprovações foram fornecidas pela coordenação.
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VIII – Roteiro de Acompanhamento – METAS DO PROJETO

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

ORIENTAÇÕES INICAIS DO FISCAL:

 Pede-se que a coordenação informe a quantidade na coluna “EXECUTADA ACUMULADA” relativa ao que foi executado em cada meta pelo projeto
depois do período referenciado na primeira fiscalização (de novembro 2017 até outubro 2018) até este mês de junho de 2019. Ou seja, o período
desta 2ª fiscalização compreenderá o que foi executado pelo projeto entre NOVEMBRO de 2018 a JULHO 2019.

 E na sequência, por óbvio, enviar ORGANIZADAMENTE as comprovações que correspondam às quantidades anotadas em cada meta (?). No
quadrículo de cada meta consta a solicitação específica do fiscal.

PS.: o quadro abaixo já reflete os ajustes das quantidades programadas a partir do 1º aditivo;

UFRN PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA
ANEXO III

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA

FUNDAÇÃO NORTE RIOGRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA

PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS Nº
23077.0xxxx/201x-xx

SIGAP Nº 0712017

UFRN/FUNPEC/TITULO DO PROJETO

CONTRATO 6286.21.1417

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

( x) 2ª Parcial – período de Execução da Parcela: de NOVEMBRO 2018 até
JULHO 2019

( ) Final – Período de Execução do Convênio:

EXECUÇÃO FÍSICA

META ETAPA/FASE DESCRIÇÃO
UNID. DE
MEDIDA

QUANTIDADE
PROGRAMADA NO

PROJETO

QUANTIDADE
EXECUTADA

ACUMULADA

EXECUÇÃO FÍSICA
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META
ETAPA/FAS

E
DESCRIÇÃO

UNID. DE
MEDIDA

QUANTIDADE
PROGRAMAD

A NO
PROJETO

QUANTIDADE EXECUTADA

(a) NOS
PERÍODOS
ANTERIORE
S (12/2017 a
10/2018)

(b) NO
PERÍODO
(NOVEMBR
O 2018 a
JULHO
2019)

ACUMULADA
(a+b)

Meta
1: Implement
ação do
Núcleo de
Orientação,
composto de
docentes,
profissionais,
estagiários/as
e
extensionista
s..

Execução

Contratação de três profissionais, para
atendimento/acolhimento/encaminhamento de vítimas de violações
de direitos humanos.

Profissionais 03 03
-- 03

Execução

Contratação de nove estagiários, para acompanhamento dos
atendimentos e encaminhamentos dos casos de violações de
direitos humanos.

Estagiários 09 08
01 09

Execução
Realização de viagens ao interior do estado para acompanhamento
dos casos de violações de direitos humanos atendidos pelo CRDH.

Viagens 20 04
02 06

Execução

Criação de 1 site com informações do CRDH Marcos Dionísio e
disponibilização de notícias, textos e outros materiais sobre direitos
humanos.

Site 01 01
-- 01

Execução
Criação de 1 banco de dados para o registro das situações de
violações de direitos acolhidas

Banco de
dados

01 01
-- 01

Execução

Capacitação através da participação em congressos científicos de
formação com temas relacionados aos Direitos Humanos para os
membros da equipe.

Congressos 10 02
03 05

SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 01 – Tomando por base a forma e aquilo que a coordenação comprovou na 1ª fiscalização (vide relatório de
fiscalização nº 345), pede-se agora que comprove as quantidades que serão decerto registradas na coluna executada em destaque (?) das etapas 02, 03
e 06 da meta 01 (estagiário, viagens e congressos).

NOTA DA COORDENAÇÃO: As viagens ao interior do estado previstas na etapa 03 não apareceram como demanda tão forte quanto o previsto, por isto,
somente foram realizadas, até agora, 06 viagens para atendimento de casos.

SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR DO FISCAL, ETAPA 03 - As duas viagens anotadas referem-se aos eventos realizados nos muncípios de Santa Cruz
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(09/11/18) e Portalegre (16/11 a 18/11)? Caso tenha os relatórios de viagens da Funpec, por favor enviar...Ps.: Na descrição dessa etapa 03 consta a intenção de
realizar viagens ao interior para acompanhamento dos casos de violações de direitos humanos atendidos pelo CRDH. Para o caso das viagens se referirem aos
municípios supracitados peço que esclareça se elas também tiveram essa intenção de acompanhamento..

NOTA DA COORDENAÇÃO À SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR DO FISCAL - As viagens em questão se referem às seguintes situações:
1. Viagem a Currais Novos para atendimento a demandas de violação de direitos, conforme relatórios em anexo.
2. Viagem a Campo Redondo, durante o projeto Trilhas Potiguares, no qual foi realizado o atendimento de um caso de violação de direitos (destituição do

poder familiar), que passou a ser acompanhado pelo CRDH Marcos Dionísio. Devido ao fato de esta viagem ter sido realizada com recursos do projeto
Trilhas Potiguares, não possui relatório específico.

SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 01 (etapa 05) – Ainda com base na recomendação específica registrada na 1ª ação para esta meta 01, peço que envie
relatório estatístico no qual constem números qualificados (respeitando o sigilo exigido) que retratem o desenvolvimento do banco de dados. Exemplo da estrutura
para esse relatório: gráfico que contemple o número de denúncias feitas de forma pessoal e pelo disque 100; Informações quanto ao perfil social-econômico;
Tipos da denúncia e etc.

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: em atendimento, a coordenação forneceu gráficos estatísticos que expressam os números das denúncias feitas entre agosto de
2018 a junho 2019 pelo disque 100, nas suas 03 modalidades: criança e adolescente; deficientes e idosos. Nenhuma informação acerca das denuncias feitas
de forma presencial.

SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR DO FISCAL, ETAPA 06 - Enviar comprovação de mais duas capacitações decorrentes de participação em congresso
científico. Dos 03 certificados enviados,ao que parece, para comprovar as três capacitações em congressos, apenas 01 tem proximidade com um evento dessa
envergadura. Os outros dois são participações em eventos manifestamente menores, e com carga horária igualmente pequena.

NOTA DA COORDENAÇÃO À SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR DO FISCAL - As capacitações comprovadas, apesar da carga horária, cumpriram o objetivo
de formação e capacitação da equipe na temática de Direitos Humanos. No entanto, enviamos de forma complementar a participação da coordenação em dois
congressos científicos.
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Meta 2:
Formação
em
Educação
em Direitos
Humanos
voltada para
a
comunidade
universitária
e público em
geral.

Execução

Realização de 5 oficinas de educação em direitos humanos com os
profissionais da saúde, educação, assistência social e de organizações não
governamentais, de comunidades selecionadas, com foco no enfrentamento
do genocídio da juventude pobre e negra, 50 vagas para cada oficina, com
carga horária 8h/cada.

Oficina 05 04
02 06

Execução

Realização de Ciclos Formativos em Direitos Humanos, voltados para a
comunidade acadêmica e a população em geral, com temáticas variadas, a
depender das demandas que chegam ao Centro.

Evento 07 03
03 06

Execução

Curso de capacitação para profissionais, docentes, discentes e movimentos
sociais sobre criminalização da pobreza, uso abusivo e ilegal da prisão
provisória, 50 vagas (Docentes, discentes, membros de movimentos
sociais), carga horária 20 horas.

Curso 01 00
00 00

Execução

Realização de 3 Cine-debates sobre genocídio da juventude negra para as
comunidades dos bairros de Mãe Luiza, Guarapes e Nossa Senhora da
Apresentação, que apresentam altos índices de letalidade juvenil, com 50
vagas, com carga horária 4h/cada.

Cine-
debate

03 02
01 03

Execução

Realização de Simpósio de Direitos Humanos da UFRN, para graduandos e
pós-graduandos e comunidade em geral, na cidade de Natal, 100 vagas,
com carga horária de 20 horas, com a participação de convidados externos
e de movimentos sociais.

Simpósio 01 00
00 00

SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 02 – Comprove discriminadamente o que foi executado para cada etapa da meta 02, conforme as quantidades que serão
respectivamente registradas. Quanto à etapa 02 (ciclos formativos) peço que comprove todos os eventos até então realizados, e não somente aqueles que se
referem ao período referenciado nesta ação.

NOTA DA COORDENAÇÃO, etapa 03: O curso de capacitação está contecendo no mês de agosto e setembro.

Nota da Fiscalização, etapa 01: referem-se as duas oficinas discriminadas no item 7.1.

Nota da Fiscalização, etapa 02: Por ocasião da 1ª fiscalização foi comprovada a realização de três ciclos formativos realizados todos em 2018, nesta mais 3
realizados em 2019. estão discriminados no item 7.1.

Nota da Fiscalização, etapa 04: mais um cine debate agora na Redinha, o que perfaz o total programado de 03. Também está no item 7.1
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Meta 3:
Realização de
pesquisas
acadêmicas e
publicações
científicas
sobre Direitos
Humanos.

Execução

Realização de 1 pesquisa acadêmica com o tema relacionado aos
Direitos Humanos, gerando publicações de artigos e capítulos de
livros pela equipe do núcleo para discentes dos cursos de Direito,
Serviço Social e Psicologia, com carga horária de 20h/mensal

Pesquisa 01 00
00 00

Execução
Organização e publicação do volume II do livro (e-book): Direitos
Humanos e práxis: experiências do CRDH Marcos Dionísio.

Livro 01 00
00 00

Execução
Produção de vídeo documentário sobre a história dos Direitos
Humanos no RN,

document
ário

01 00
01 01

SOLICITAÇÕES DO FISCAL META 03:

 Etapa 01 (execução) - Enviar documento que comprove as pesquisas realizadas que estavem em andamento na ocasião da 1ª fiscalização, bem
como os outros produtos acadêmicos decorrentes delas, conforme descrição da etapa 01;

NOTA DA COORDENAÇÃO: A pesquisa está em andamento, na fase de análise dos dados provenientes do Disque 100. As publicações decorrentes
da mesma serão enviadas posteriormente, no entanto, seguem em anexo, as informações compiladas.

SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR DO FISCAL, ETAPA 01 - Peço que informe a situação da outra pesquisa acerca da população em situação de rua na cidade
de Natal que também estava em andamento na ocasião da 1ª fiscalização.

NOTA DA COORDENAÇÃO À SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR DO FISCAL - A pesquisa a respeito da população em situação de rua, pelo fato de
ser executada em parceria com o Governo do estado do RN, ainda está em andamento, devido ao atraso nos trâmites burocráticos necessários para a
realização da mesma.

 Etapa 02 (Execução) - Caso já tenha sido produzido, enviar cópia do e-book;

NOTA DA COORDENAÇÃO: O livro está em fase de organização.
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 Etapa 03 (Execução) - Caso já tenha sido produzido, enviar cópia do documentário. Esse resultado pode ser também anotado no ponto 30 do item
9.2 deste relatório ;

NOTA DA COORDENAÇÃO: O documentário foi produzido e lançado no dia 23/05, segue link para visualização do mesmo:

https://drive.google.com/file/d/12rGAWgPBlEsbBssHUScYZ36Uowr4UW-i/view Salientamos que ainda não houve o lançamento virtual, por isso, o
link para o documentário ainda é privado.
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IX – Roteiro de Acompanhamento – RESULTADOS ACADÊMICOS

9.1 – Resultados Alcançados;

ESCLARECIMENTO DO FISCAL: Embora o projeto, conforme sua natureza prevista no
ANEXO I da resolução nº 061/2016 CONSAD, tenha prescindido do estabelecimento de
resultados acadêmicos esperados. Deixa-se, de novo, a possibilidade da coordenação
quantificar no item 9.2 adiante os resultados acadêmicos ACIDENTALMENTE obtidos em
decorrência de alguma ação do projeto NO PERÍODO REFERENCIADO PARA ESTA AÇÃO
(NOVEMBRO 2018 a JUNHO 2019). Se houve, quantificar e enviar comprovações. Se não
houve, é só deixar como está: vazio. Os produtos da META 03 são exemplos que podem ser
quantificados no item abaixo.

9.2 – Resultados Alcançados; (Para coordenação do projeto quantificar e disponibilizar documentos
comprobatórios)

INDICADORES DE RESULTADO ACADÊMICO DO PROJETO Quant.

1. Ações de Extensão;

1.EV550-2019 (evento item 7.1); 2.EV177-2019 (relatório pendente. Não
computado no item 7.1); 3.EV143-2019 (evento item 7.1); 4.PJ389-2019 (está
em execução. Não computado no item 7.1).; 5.EV1058-2018 (evento item 7.1)

05

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

400

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

554

4. Municípios do RN contemplados por ações de extensão;

Obs. do fiscal: NATAL
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); --

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; --
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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;

Obs. do fiscal:etapa 03 meta 03

01

31. Produção ou atualização didático-pedagógica; --

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

--

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

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

--

35. Registro de software desenvolvido; --

36. Prêmios; --

37. Outros (detalhar); --
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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);

XI – Roteiro de Acompanhamento – RECOMENDAÇÕES DO FISCAL

11.1 – Recomendações do fiscal após análises;

 A exemplo da maioria absoluta das comprovações enviadas para os eventos
demonstrados no item 7.1, recomenda-se à coordenação que quando for fechar a
prestação de contas de uma ação de extensão no Sigaa atente-se em fazer com o maior
nível de informações e comprovações possíveis de modo que fique sobremaneira evidente
a realização do evento. Essa recomendação funda-se da comprovação do evento feito na
FACISA, Santa Cruz, dado que ela foi um print do registro Sigaa (CR240-2018) no qual
constam somente a intenção e a programação do que iria ser realizado;

 A fim de conferirmos maior celeridade, recomenda-se que coordenação proceda a
organização, pari passu à execução, das comprovações e informações atinentes às metas
acadêmicas pactuadas, de modo que as mesmas estejam fáceis e prontamente
disponíveis no momento de uma fiscalização. É importante também destacar que a
mudança de postura sugerida contribuirá para uma melhor gestão do projeto como um
todo, e não só no momento de prestar contas, pois ela possibilita ampliação no controle
tempestivo da sua execução;

 Vendo que a comprovação complementar relativa à etapa 06 da meta 01 (capacitação por
participação em congressos) não foi custeada pelo projeto, mas plausível em razão do
vínculo existente pela participação da sua coordenação em eventos com temática
totalmente pertinente, faz-se oportuno reiterar, de certo modo, o esclarecimento exarado
na 1ª fiscalização no sentido de que as metas do projeto acadêmico firmado com FUNPEC
exprimem as intenções quantitativas dos objetivos definidos nele mediante as entregas
esperadas conforme determinadas respectivamente nas suas descrições e unidades de
medidas. A alteração ou ajuste das metas só é possível por meio de pedido formal de
aditivo ao contrato firmado com a fundação de apoio. Ou seja, em nível de controle, e
considerando como o projeto vigente está estabelecido, sempre será esperado, para a
referida etapa, que seja obtida comprovação relacionada com as capacitações feitas em
congressos ou eventos análogos.
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XII – Roteiro de Acompanhamento – CONCLUSÃO

12.1 – Parecer técnico;

Período de abrangência: NOVEMBRO 2018 até JULHO 2019

Vistos e analisados, conforme disposição presente no art. 131 da Resolução nº
061/2016 – CONSAD/UFRN, os documentos fornecidos pela coordenação e subsidiariamente
aqueles documentos instruídos na pasta nº 6286.21.1417 (contrato UFRN-FUNPEC
6286/2017), relacionados às metas acadêmicas, conclui-se que o projeto “Centro de
Referência em Direitos Humanos Marcos Dionísio” ATINGIU PARCIALMENTE a dimensão
físico/acadêmica pactuada. No entanto, considerando que o referido contrato encontra-se
dentro do prazo de execução, OPINA-SE PELA APROVAÇÃO das metas acadêmicas
apresentadas nesta 2ª fiscalização da PROPLAN.

Natal/RN, 23 de agosto de 2019.

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

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

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

prosseguimento do processo de prestação de conta

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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