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Relatório de Fiscalização 

Fiscalização nº 455 Período da ação 02/03/2020 – 24/03/2020 

IDENTIFICAÇÃO DO FISCAL 

Nome Rodrigo Raniere Xavier Cabral 

Siape 1967522  

Unidade de lotação PROPLAN 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO 

Entidade Fundação Norte-Riograndense de Pesquisa e Cultura 

CNPJ da entidade 08.469.280/0001-93 

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

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

Telefone para contato (84) 3092-9200 

Município Natal UF RN 

Técnico do projeto Mayane Lopes 

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

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Título do Projeto Apoio à segurança alimentar e nutricional no ambiente escolar, 2017 

Número do projeto 
(SIPAC) 

615/2017 

Tipo/Natureza do Projeto EXTENSÃO - CURSO DE CAPACITAÇÃO 

Coordenador LIANA GALVAO BACURAU PINHEIRO 

Objeto 

Executar o plano de trabalho do Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar – 
CECANE/UFRN-2017 para contribuir para o aprimoramento da execução do PNAE, por 
meio do desenvolvimento de produtos que envolvam ensino, pesquisa e extensão no 
âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. 

Número do instrumento 6290/2017 Vigência 01/12/2017 a 29/10/2019 

Origem do recurso 
TEDs FNDE nº 6540 e 
7913 

Processo 
( x ) 4ª Prestação de Contas à 

PROPLAN 

Valor (R$) 1.628.104,91 

Dados Bancários Banco: BCO BRASIL Ag.: 3795-8 Cc: 11.606-8 
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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 

LIANA GALVAO 

BACURAU PINHEIRO 

UFRN Coordenador(a) lianag@ufrnet.br  

SANKYA SILVA SARAIVA 
FUNPEC/ 

UFRN 

Nutricionista 

Assessora de 

projeto do 

CECANE/UFRN 

99229-6504/ 33422291-355 

sankyasaraiva@hotmail.com 

 

 
II – Considerações Iniciais 
 

 A FUNPEC, em parceria com esta IFES celebraram o contrato nº 6290/2017, cujo 

objeto está descrito na folha 1 (um) desse documento assinado em 1/12/2017 e publicado em 

05/12/2017 no Diário Oficial da União nº 232, pág. 76.O valor total do projeto importa em 

R$ 1.628.104,91 conforme cláusula 12ª do contrato e seus 2º e 4º termos aditivo. 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 4ª 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 23077.068300/2017-54 de submissão e acompanhamento 

do projeto, autuado em pasta própria na PROPLAN nº 6290.21.1417, 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. 
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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: Parciais relativas aos períodos de 01/02/2017 – 31/07/2018 e de 

01/05/2018 a 31/10/2018. 
 
3.2 – Consta entre os documentos recebidos pela fiscalização o Parecer Financeiro da 
PROAD; 
(   ) Sim 
( x ) Não 
(   ) Não se aplica 

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: referente ao período analisado nesta ação não foi fornecido.       

 

3.3 – O parecer financeiro emitido pela PROAD quanto à aprovação; 
(  ) É favorável 
(    ) É desfavorável 
(  x  ) Não se aplica 
NOTA DA FISCALIZAÇÃO: visto que no período abarcado nesta o fiscal não teve acesso ao 

parecer da PROAD. 
 
 
IV – Roteiro de Acompanhamento – OBRAS LABORATORIAIS 

 
4.1 – O projeto possui obras laboratoriais; 
(    ) Sim 
( x ) Não 
 
4.2 – Consta entre os documentos recebidos pela fiscalização o Parecer Técnico emitido pela 
Superintendência de Infraestrutura quanto ao andamento da obra; 
(    ) Sim 
(    ) Não 
( x ) Não se aplica 
 
 
V – Roteiro de Acompanhamento – MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS 
 
5.1 – O projeto possui aquisição de materiais permanentes; 
(   ) Sim 
( x ) Não 
 
 
5.2 – Constam entre os documentos recebidos pela fiscalização os que atestam a incorporação 
dos materiais permanentes adquiridos ao patrimônio da UFRN;  
(    ) Sim 
(    ) Não 
(  x  ) Não se aplica 
 
 
VI – Roteiro de Acompanhamento – RECURSOS MATERIAIS DA UFRN 

 
6.1 – Utilização de laboratórios da UFRN;  
(    ) Sim 
( x ) Não 
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Horas/semana de utilização:    
 
6.2 – Utilização de salas de aula da UFRN;  
( x ) Sim 
(   ) Não 
Horas/semana de utilização:     
NOTA DA COORDENAÇÃO: o CECANE, desde junho/2019 mudou suas instalações físicas de 

uma sala no centro de convivência para uma sala no departamento de Nutrição. 
 
 
6.3 – Utilização de materiais de consumo adquiridos pela UFRN;  
( x ) Sim 
(   ) Não 
NOTA DA COORDENAÇÃO: O departamento de Nutrição fornece 02 (dois) computadores de 
mesa, 01 (uma) impressora e 01(um) projetor multimídia, além do abastecimento de água 
mineral e de produtos de limpeza para a higienização do espaço físico do CECANE. 

  

6.4 – Utilização da rede de TI da UFRN;  
( x ) Sim 
(    ) Não 
Horas/semana de utilização:  
NOTA DA COORDENAÇÃO: através da utilização de internet, telefonia e eventuais serviços 
de manutenção. 

  

6.5 – Utilização do nome da UFRN;  
( x ) Sim 
(    ) Não 
NOTA DA COORDENAÇÃO: O projeto realiza atividades distribuídas em 03 (três) produtos, 
caracterizados como Produto 1 – Formação para membros do Conselho de Alimentação 
Escolar- CAE; Produto 2 - Assessorias/monitoramentos e formação para representantes das 
Secretarias de Educação municipais, coordenadores da alimentação escolar e/ou corpo 
técnico, membros do CAE e Nutricionistas dos municípios do estado do Rio Grande do Norte e 
Produto 03 - Oficina regional para o levantamento da demanda da Alimentação Escolar e da 

produção da Agricultura Familiar para a boa execução do PNAE para nutricionistas, secretários 
de educação, secretários de agricultura, agricultores e técnicos das Assistências Técnicas e 
Extensão Rural de municípios do RN. Até o mês de julho de 2018, a respeito do Produto 01, 
foram realizadas 04 capacitações para membros do CAE com a presença de 196 
representantes de 71 municípios do RN, além disso, no Produto 2 foram realizadas 
assessorias em 05 municípios pólos e formados 117 representantes de 18 municípios do RN . 
Com relação ao Produto 03, foi realizado um Levantamento de dados sobre a produção da 
agricultura familiar; demanda escolar e principais entraves à comercialização dos produtos nos 
40 municípios selecionados por meio de envio de questionários às Secretarias de Educação, 
Agricultura e órgão de assistência técnica e extensão rural. A sigla do projeto “CECANE UFRN 
(Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte)” está presente em todo material utilizado nesses produtos (blocos de 

notas, cartões de vistas, conteúdo programático, questionários, listas de frequência, convite 
para participação no evento, e- mail do projeto, banner, crachás, certificados, relatórios, 
trabalhos científicos); durante o contato prévio e convite aos municípios para participação nos 
produtos, bem como durante a realização de todos os eventos evidencia-se o objetivo do 
projeto, ressaltando-se que se trata de uma parceria entre o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE) e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
difundindo assim o nome desta Universidade. 
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VII – Roteiro de Acompanhamento – EVENTOS 

 

7.1 – Eventos realizados 
  
SOLICITAÇÃO DO FISCAL: Informe todos os eventos porventura realizados pelo projeto, ou com o seu apoio, NO 2º SEMESTRE de 2019, mencionando: 
data, local e participantes. Forneça, como anexo, registro fotográfico, lista de presença ou qualquer outro documento que comprove a realização do evento e 
a participação das pessoas. 
 
PS.: A título de informação, os EVENTOS podem ser caracterizados como: campanhas em geral, campeonatos, ciclo de estudos, circuitos, colóquios, 

concertos, conclaves, conferências, congressos, debates, encontros, oficinas*, espetáculos, exposições, feiras, festivais, fóruns, jornadas, lançamento de 

publicações e produtos, mesas redondas, mostras, olimpíadas, palestras, recitais, semanas de estudos, seminários, simpósios e torneios, entre outras 

manifestações similares que congreguem pessoas em torno de objetivos específicos. (Art. 16 da Resolução 077/2017 – CONSEPE) 

* As oficinas programadas nas METAS podem também ser anotados neste item. 

PRODUTO 02- Assessoria/Monitoramento ao município de Marcelino Vieira  

Evento Data/Período Local Nº de participantes Observações 

Reunião Inicial de gestão  09/07/2019 Marcelino Vieira 11  

Encontro com Nutricionista 09/07/2019 Marcelino Vieira 1  

Encontro com os responsáveis pelo setor de 

compras (análise documental) 
09/07/2019 

Marcelino Vieira 
2  

Visita a escolas  10/07/2019  Marcelino Vieira 18  

Reunião com todos os membros do CAE 10/07/2019 Marcelino Vieira 5  

Reunião com representantes e agricultores da 

agricultura familiar 
11/072019 

Marcelino Vieira 15  

Reunião Final de gestão  11/07/2019 Marcelino Vieira 17  

Formação com os atores envolvidos no PNAE  12/07/2019 
Marcelino Vieira 24 Participaram representantes de 04 municípios: 

Marcelino Vieira , Pilões, Alexandria, Tenente 

Ananias 
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PRODUTO 02- Assessoria/Monitoramento ao município de Antônio Martins  

Evento Data/Período Local Nº de participantes Observações 

Reunião Inicial de gestão  16/07/2019 Antônio Martins 20  

Encontro com Nutricionista 16/07/2019 Antônio Martins 1  

Encontro com os responsáveis pelo setor de 

compras (análise documental) 
16/07/2019 

Antônio Martins 
4  

Visita a escolas  17/07/2019  Antônio Martins 22  

Reunião com todos os membros do CAE 17/07/2019 Antônio Martins 4  

Reunião com representantes e agricultores da 

agricultura familiar 
18/072019 

Antônio Martins 9  

Reunião Final de gestão  18/07/2019 Antônio Martins 12  

Formação com os atores envolvidos no PNAE  19/07/2019 

Antônio Martins 25 Participaram representantes de 07 municípios: 

Antônio Martins, João Dias, Frutuoso Gomes, 

Serrinha dos Pintos, Lucrécia, Umarizal, Rafael 

Godeiro 

 
 
 

PRODUTO 02- Assessoria/Monitoramento ao município de Tibau 

Evento Data/Período Local Nº de participantes Observações 

Reunião Inicial de gestão  23/07/2019 Tibau - Realizado pelo FNDE 

Encontro com Nutricionista 23/07/2019 Tibau - Realizado pelo FNDE 

Encontro com os responsáveis pelo setor de 

compras (análise documental) 
23/07/2019 

Tibau 
- 

Realizado pelo FNDE 

Visita a escolas  24/07/2019  Tibau - Realizado pelo FNDE 

Reunião com todos os membros do CAE 24/07/2019 Tibau - Realizado pelo FNDE 

Reunião com representantes e agricultores da 

agricultura familiar 

25/07/ 

2019 

Tibau - Realizado pelo FNDE 
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Reunião Final de gestão  25/07/2019 Tibau - Realizado pelo FNDE 

Formação com os atores envolvidos no PNAE 26/07/2019  33 Participaram representantes de 05 municípios: Tibau, 

Baraúna, Felipe Guerra, Mossoró, Ceará-Mirim 

  

Nota da Coordenação: assessoria e monitoramento em parceria com o FNDE, nesse caso o CECANE UFRN é responsável apenas pela formação de atores 

envolvidos no PNAE 
 

 

PRODUTO 02- Assessoria/Monitoramento ao município de Luís Gomes 

Evento Data/Período Local Nº de participantes Observações 

Reunião Inicial de gestão  30/07/2019 Luís Gomes 15  

Encontro com Nutricionista 30/07/2019 Luís Gomes 1  

Encontro com os responsáveis pelo setor de 

compras (análise documental) 
30/07/2019 

Luís Gomes 
2  

Visita a escolas  31/07/2019  Luís Gomes 23  

Reunião com todos os membros do CAE 31/07/2019 Luís Gomes 4  

Reunião com representantes e agricultores da 

agricultura familiar 
01/08/2019 

Luís Gomes 14  

Reunião Final de gestão  01/08/2019 Luís Gomes 17  

Formação com os atores envolvidos no PNAE  02/08/2019 
Luís Gomes 21 Participaram representantes de 03 municípios: Luís 

Gomes, Venha Ver, Paraná 

 
 

PRODUTO 02- Assessoria/Monitoramento ao município de Guamaré  

Evento Data/Período Local Nº de participantes Observações 

Reunião Inicial de gestão  06/08/2019 Guamaré 30  

Encontro com Nutricionista 06/08/2019 Guamaré 2  

Encontro com os responsáveis pelo setor de 

compras (análise documental) 
06/08/2019 

Guamaré 
1  



 

 PROPLAN/UFRN –  Relatório de Fiscalização de Projeto Acadêmico 

 

Página 8 - 29 

Visita a escolas  07/08/2019 Guamaré 29  

Reunião com todos os membros do CAE 07/08/2019 Guamaré 4  

Reunião com representantes e agricultores da 

agricultura familiar 
08/08/2019 

Guamaré 8  

Reunião Final de gestão  08/08/2019 Guamaré 30  

Formação com os atores envolvidos no PNAE  09/08/2019 
Guamaré 49 Participaram representantes de 03 municípios: 

Guamaré, Galinhos, Alto dos Rodrigues 

 
 

PRODUTO 02- Assessoria/Monitoramento ao município de Grossos  

Evento Data/Período Local Nº de participantes Observações 

Reunião Inicial de gestão  13/08/2019 Grossos 24  

Encontro com Nutricionista 13/08/2019 Grossos 3  

Encontro com os responsáveis pelo setor de 

compras (análise documental) 
13/08/2019 Grossos 

2  

Visita a escolas  14/08/2019 Grossos 37  

Reunião com todos os membros do CAE 14/08/2019 Grossos 4  

Reunião com representantes e agricultores da 

agricultura familiar 
15/08/2019 

Grossos 6  

Reunião Final de gestão  16/08/2019 Grossos 34  

Formação com os atores envolvidos no PNAE  16/08/2019 
Grossos 34 Participaram representantes de 01 municípios: 

Grossos 

  

Nota da Coordenação: A reunião final ocorreu junto com a formação de atores envolvidos no PNAE 
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PRODUTO 02- Assessoria/Monitoramento ao município de Jardim de Piranhas  

Evento Data/Período Local Nº de participantes Observações 

Reunião Inicial de gestão  20/08/2019 Jardim de Piranhas 17  

Encontro com Nutricionista 20/08/2019 Jardim de Piranhas 1  

Encontro com os responsáveis pelo setor de 

compras (análise documental) 
20/08/2019 Jardim de Piranhas 

6  

Visita a escolas  21/08/2019 Jardim de Piranhas 15  

Reunião com todos os membros do CAE 21/08/2019 Jardim de Piranhas 3  

Reunião com representantes e agricultores da 

agricultura familiar 
22/08/2019 

Jardim de Piranhas 6  

Reunião Final de gestão  22/08/2019 Jardim de Piranhas 22  

Formação com os atores envolvidos no PNAE  23/08/2019 
Jardim de Piranhas 31 Participaram representantes de 07 municípios: Jardim 

de Piranhas, Caico, Timbaúba dos Batistas, São 

Fernando, Cruzeta, Acari, São José do Seridó 

 
 
 
 

PRODUTO 02- Assessoria/Monitoramento ao município de Santana do Matos  

Evento Data/Período Local Nº de participantes Observações 

Reunião Inicial de gestão  27/08/2019 Santana do Matos 16  

Encontro com Nutricionista 27/08/2019 Santana do Matos - Não havia nutricionista do PNAE no município 

Encontro com os responsáveis pelo setor de 

compras (análise documental) 
27/08/2019 Santana do Matos 

1  

Visita a escolas  28/08/2019 Santana do Matos 17  

Reunião com todos os membros do CAE 28/08/2019 Santana do Matos 4  

Reunião com representantes e agricultores da 

agricultura familiar 
29/08/2019 

Santana do Matos 9  
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Reunião Final de gestão  29/08/2019 Santana do Matos 15  

Formação com os atores envolvidos no PNAE  30/08/2019 
Santana do Matos 13 Participaram representantes de 02 municípios: 

Santana do Matos e Bodó 

 
 

PRODUTO 02- Assessoria/Monitoramento ao município de Jandaíra  

Evento Data/Período Local Nº de participantes Observações 

Reunião Inicial de gestão  02/09/2019 Jandaíra 15  

Encontro com Nutricionista 02/09/2019 Jandaíra 1  

Encontro com os responsáveis pelo setor de 

compras (análise documental) 
02/09/2019 Jandaíra 

4  

Visita a escolas  03/09/2019 Jandaíra 23  

Reunião com todos os membros do CAE 03/09/2019 Jandaíra 2  

Reunião com representantes e agricultores da 

agricultura familiar 
04/09/2019 Jandaíra 10  

Reunião Final de gestão  04/09/2019 Jandaíra 17  

Formação com os atores envolvidos no PNAE  05/09/2019 
Jandaíra 18 Participaram representantes de 03 municípios: 

Jandaíra, João Câmara, Parazinho 

 
 

PRODUTO 02- Assessoria/Monitoramento ao município de Lajes  

Evento Data/Período Local Nº de participantes Observações 

Reunião Inicial de gestão  10/09/2019 Lajes 13  

Encontro com Nutricionista 10/09/2019 Lajes 1  

Encontro com os responsáveis pelo setor de 

compras (análise documental) 
10/09/2019 Lajes 

1  

Visita a escolas  11/09/2019 Lajes 24  

Reunião com todos os membros do CAE 11/09/2019 Lajes 3  
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Reunião com representantes e agricultores da 

agricultura familiar 
12/09/2019 Lajes 8  

Reunião Final de gestão  12/09/2019 Lajes 18  

Formação com os atores envolvidos no PNAE  
13/09/2019 Lajes 28 Participaram representantes de 03 municípios: Lajes, 

Caiçara do Rio do Vento, Riachuelo 

 

PRODUTO 02- Assessoria/Monitoramento ao município de Macau 

Evento Data/Período Local Nº de participantes Observações 

Reunião Inicial de gestão  17/09/2019 Macau 8  

Encontro com Nutricionista 17/09/2019 Macau 2  

Encontro com os responsáveis pelo setor de 

compras (análise documental) 
17/09/2019 Macau 

4  

Visita a escolas  18/09/2019 Macau 23  

Reunião com todos os membros do CAE 18/09/2019 Macau 4  

Reunião com representantes e agricultores da 

agricultura familiar 
19/09/2019 Macau 4  

Reunião Final de gestão  19/09/2019 Macau 20  

Formação com os atores envolvidos no PNAE  
20/09/2019 Macau 18 Participaram representantes de 02 municípios: 

Macau, Porto do Mangue 

 
 

PRODUTO 02- Assessoria/Monitoramento ao município de Macaíba  

Evento Data/Período Local Nº de participantes Observações 

Reunião Inicial de gestão  23/09/2019 Macaíba 38  

Encontro com Nutricionista 23/09/2019 Macaíba 2  

Encontro com os responsáveis pelo setor de 

compras (análise documental) 
23/09/2019 Macaíba 

1  

Visita a escolas  24/09/2019 Macaíba 21  
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Reunião com todos os membros do CAE 24/09/2019 Macaíba 3  

Reunião com representantes e agricultores da 

agricultura familiar 
25/09/2019 Macaíba 21  

Reunião Final de gestão  25/09/2019 Macaíba 46  

Formação com os atores envolvidos no PNAE  
26/09/2019 Macaíba 20 Participaram representantes de 06 municípios: 

Macaíba, Vera Cruz, Nova Cruz, Parnamirm, Natal, 

Monte Alegre 

 
 
 

PRODUTO 02- Assessoria/Monitoramento ao município de Maxaranguape   

Evento Data/Período Local Nº de participantes Observações 

Reunião Inicial de gestão  30/09/2019 Maxaranguape 19  

Encontro com Nutricionista 30/09/2019 Maxaranguape 1  

Encontro com os responsáveis pelo setor de 

compras (análise documental) 
30/09/2019 Maxaranguape 

2  

Visita a escolas  01/10/2019 Maxaranguape 16  

Reunião com todos os membros do CAE 01/10/2019 Maxaranguape 2  

Reunião com representantes e agricultores da 

agricultura familiar 
02/10/2019 Maxaranguape 8  

Reunião Final de gestão  02/10/2019 Maxaranguape 22  

Formação com os atores envolvidos no PNAE  
04/10/2019 Maxaranguape 22 Participaram representantes de 01 município: 

Maxaranguape 

 

PRODUTO 02- Assessoria/Monitoramento ao município de Sítio Novo 

Evento Data/Período Local Nº de participantes Observações 

Reunião Inicial de gestão  07/10/2019 Sítio Novo 12  

Encontro com Nutricionista 07/10/2019 Sítio Novo 1  
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Encontro com os responsáveis pelo setor de 

compras (análise documental) 
07/10/2019 Sítio Novo 

3  

Visita a escolas  08/10/2019 Sítio Novo 23  

Reunião com todos os membros do CAE 08/10/2019 Sítio Novo 5  

Reunião com representantes e agricultores da 

agricultura familiar 
09/10/2019 Sítio Novo 6  

Reunião Final de gestão  09/10/2019 Sítio Novo 14  

Formação com os atores envolvidos no PNAE  01/10/2019 
Sítio Novo 18 Participaram representantes de 03 municípios: Sítio 

Novo, Lagoa de Velhos, São Tomé 

 
 

PRODUTO 02- Assessoria/Monitoramento ao município de São Bento do Norte 

Evento Data/Período Local Nº de participantes Observações 

Reunião Inicial de gestão  15/10/2019 São Bento do Norte 9  

Encontro com Nutricionista 15/10/2019 São Bento do Norte 1  

Encontro com os responsáveis pelo setor de 

compras (análise documental) 
15/10/2019 São Bento do Norte 

1  

Visita a escolas  16/10/2019 São Bento do Norte 17  

Reunião com todos os membros do CAE 16/10/2019 São Bento do Norte 5  

Reunião com representantes e agricultores da 

agricultura familiar 
17/10/2019 São Bento do Norte 8  

Reunião Final de gestão  17/10/2019 São Bento do Norte 11  

Formação com os atores envolvidos no PNAE  18/10/2019 
São Bento do Norte 15 Participaram representantes de 03 municípios: São 

Bento do Norte, São Miguel do Gostoso, Caiçara do 

Norte 
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PRODUTO 02- Assessoria/Monitoramento ao município de Doutor Severiano  

Evento Data/Período Local Nº de participantes Observações 

Reunião Inicial de gestão  22/10/2019 Doutor Severiano 15  

Encontro com Nutricionista 22/10/2019 Doutor Severiano 1  

Encontro com os responsáveis pelo setor de 

compras (análise documental) 
22/10/2019 Doutor Severiano 

1  

Visita a escolas  23/10/2019 Doutor Severiano 19  

Reunião com todos os membros do CAE 23/10/2019 Doutor Severiano 8  

Reunião com representantes e agricultores da 

agricultura familiar 
24/10/2019 Doutor Severiano 14  

Reunião Final de gestão  24/10/2019 Doutor Severiano 18  

Formação com os atores envolvidos no PNAE  25/10/2019 
Doutor Severiano 28 Participaram representantes de 02 municípios: Doutor 

Severiano, Coronel João Pessoa 

 
 

PRODUTO 02- Assessoria/Monitoramento ao município de Portalegre  

Evento Data/Período Local Nº de participantes Observações 

Reunião Inicial de gestão  29/10/2019 Portalegre 10  

Encontro com Nutricionista 29/10/2019 Portalegre 1  

Encontro com os responsáveis pelo setor de 

compras (análise documental) 
29/10/2019 Portalegre 

1  

Visita a escolas  30/10/2019 Portalegre 25  

Reunião com todos os membros do CAE 30/10/2019 Portalegre 4  

Reunião com representantes e agricultores da 

agricultura familiar 
31/10/2019 Portalegre 9  

Reunião Final de gestão  31/10/2019 Portalegre 14  

Formação com os atores envolvidos no PNAE  01/11/2019 
Portalegre 20 Participaram representantes de 05 municípios: 

Portalegre, Itaú, Taboleiro Grande, Rodolfo 
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Fernandes, Olho D`água dos Borges 

 
 

PRODUTO 02- Assessoria/Monitoramento ao município de Angicos  

Evento Data/Período Local Nº de participantes Observações 

Reunião Inicial de gestão  05/11/2019 Angicos 8  

Encontro com Nutricionista 05/11/2019 Angicos 1  

Encontro com os responsáveis pelo setor de 

compras (análise documental) 
05/11/2019 Angicos 

4  

Visita a escolas  06/11/2019 Angicos 25  

Reunião com todos os membros do CAE 06/11/2019 Angicos 2  

Reunião com representantes e agricultores da 

agricultura familiar 
07/11/2019 Angicos 11  

Reunião Final de gestão  07/11/2019 Angicos 10  

Formação com os atores envolvidos no PNAE  
08/11/2019 Angicos 10 Participaram representantes de 02 municípios: 

Angicos, Afonso Bezerra 

 
 

PRODUTO 02- Assessoria/Monitoramento ao município de José da Penha  

Evento Data/Período Local Nº de participantes Observações 

Reunião Inicial de gestão  11/11/2019 José da Penha 18  

Encontro com Nutricionista 11/11/2019 José da Penha 1  

Encontro com os responsáveis pelo setor de 

compras (análise documental) 
11/11/2019 José da Penha 

2  

Visita a escolas  12/11/2019 José da Penha 17  

Reunião com todos os membros do CAE 12/11/2019 José da Penha 3  

Reunião com representantes e agricultores da 

agricultura familiar 
13/11/2019 José da Penha 6  
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Reunião Final de gestão  13/11/2019 José da Penha 19  

Formação com os atores envolvidos no PNAE  

14/11/2019 José da Penha 23 Participaram representantes de 03 municípios: José 

da Penha , Major Sales  

Riacho de Santana 

 
 
 

PRODUTO 02- Assessoria/Monitoramento ao município de Taipu  

Evento Data/Período Local Nº de participantes Observações 

Reunião Inicial de gestão  19/11/2019 Taipu 17  

Encontro com Nutricionista 19/11/2019 Taipu 1  

Encontro com os responsáveis pelo setor de 

compras (análise documental) 
19/11/2019 Taipu 

1  

Visita a escolas  20/11/2019 Taipu 21  

Reunião com todos os membros do CAE 20/11/2019 Taipu 2  

Reunião com representantes e agricultores da 

agricultura familiar 
21/11/2019 Taipu 0 Agricultores não compareceram a reunião. 

Reunião Final de gestão  21/11/2019 Taipu 14  

Formação com os atores envolvidos no PNAE  

22/11/2019 Taipu 28 Participaram representantes de 07 municípios: Taipu, 

João Câmara, Poço Branco, Passa e Fica, Touros, 

Rio do Fogo 

Bento Fernandes 
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PRODUTO 02- Assessoria/Monitoramento ao município de Jardim do Seridó  

Evento Data/Período Local Nº de participantes Observações 

Reunião Inicial de gestão  26/11/2019 Jardim do Seridó 12  

Encontro com Nutricionista 26/11/2019 Jardim do Seridó 2  

Encontro com os responsáveis pelo setor de 

compras (análise documental) 
26/11/2019 Jardim do Seridó 

1  

Visita a escolas  27/11/2019 Jardim do Seridó 20  

Reunião com todos os membros do CAE 27/11/2019 Jardim do Seridó 6  

Reunião com representantes e agricultores da 

agricultura familiar 
28/11/2019 Jardim do Seridó 9  

Reunião Final de gestão  28/11/2019 Jardim do Seridó 13  

Formação com os atores envolvidos no PNAE  
29/11/2019 Jardim do Seridó 13 Participaram representantes de 01 município: Jardim 

do Seridó 

 
 

PRODUTO 02- Assessoria/Monitoramento ao município de Ipueira  

Evento Data/Período Local Nº de participantes Observações 

Reunião Inicial de gestão  02/12/2019 Ipueira 18  

Encontro com Nutricionista 02/12/2019 Ipueira 1  

Encontro com os responsáveis pelo setor de 

compras (análise documental) 
02/12/2019 Ipueira 

1  

Visita a escolas  03/12/2019 Ipueira 19  

Reunião com todos os membros do CAE 03/12/2019 Ipueira 2  

Reunião com representantes e agricultores da 

agricultura familiar 
04/12/2019 Ipueira 16  

Reunião Final de gestão  04/12/2019 Ipueira 8  

Formação com os atores envolvidos no PNAE  
05/12/2019 Ipueira 15 Participaram representantes de 02 municípios: 

Ipueira, São João do Sabugi 
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NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Todas as comprovações para os eventos descritos referentes ao produto 2 foram devidamente fornecidas. Elas se compõem 

eminentemente por lista de presença, registro fotográfico, certidões e atas. Todas as comprovações estão salvas, juntamente com este relatório, na rede 
local da divisão de Fiscalização da PROPLAN. 
 
 
 
PRODUTO 03 - Oficinas regionais para o encontro da demanda da alimentação escolar com a produção da agricultura familiar – Serrinha dos Pintos 

Evento Data/Período Local Nº de participantes Observações 

Oficina regional para o encontro da demanda 

da alimentação escolar com a produção da 

agricultura familiar 
10/07/2019 Serrinha dos Pintos 22 

Participaram representantes de 04 municípios: 

Serrinha dos Pintos, Janduís, Rodolfo 

Fernandes,Tenente Ananias ,  

 
 

 

PRODUTO 03 - Oficinas regionais para o encontro da demanda da alimentação escolar com a produção da agricultura familiar – Currais Novos 

Evento Data/Período Local Nº de participantes Observações 

Oficina regional para o encontro da demanda 

da alimentação escolar com a produção da 

agricultura familiar 
06/08/2019 Currais Novos 32  

Participaram representantes de 09  municípios: 

Currais Novos, Jucurutu, Caicó,Carnaúba dos 

Dantas,Florânia, Lagoa Nova,Lajes 

Pintadas,Tenente Laurentino Cruz, Japi. 

 
NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Foram enviados registros fotográficos, cópias dos certificados e as listas de presença dessas duas oficinas regionais. 
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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 
no segundo semestre de 2019. Ou seja, o período desta 4ª fiscalização compreenderá o que foi executado pelo projeto entre JULHO de 2019 a 
DEZEMBRO 2019.  

 E na sequência, por óbvio, enviar ORGANIZADAMENTE as comprovações que correspondam às quantidades anotadas em cada meta (?). No 
quadrículo de cada meta consta a solicitação específica do fiscal. As comprovações podem ser fornecidas através do compartilhamento de alguma 
nas nuvens, como dropbox ou googledrive 

PS.: O QUADRO ABAIXO AINDA REFLETE TÃO SOMENTE OS AJUSTES DAS QUANTIDADES PROGRAMADAS A PARTIR DO 2º ADITIVO, visto 
que aqueles que foram feitos em decorrência do 4º aditivo só valem a partir de janeiro de 2020 e, por isso, fora do escopo desta ação;  

 

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

( x) 4ª Parcial – período de Execução da Parcela: de JULHO 2019 até 

DEZEMBRO 2019 

(   ) Final – Período de Execução do Convênio: SIGAP Nº 682017 CONTRATO 

6290.21.1417 

 

EXECUÇÃO FÍSICA 

META 
ETAPA/FAS

E 
DESCRIÇÃO 

UNID. DE 
MEDIDA 

QUANTIDADE 
PROGRAMAD

A NO 
PROJETO 

QUANTIDADE EXECUTADA 

(a) NOS 
PERÍODOS 
ANTERIORE

S (até 
06/2019) 

(b) NO 
PERÍODO 
(JULHO 
2019 a 

DEZEMBRO 
2019)  

ACUMULADA 
(a+b) 

Meta 

1:  Capacitar 

334 

conselheiros 

das 167 

Planejamento 
planejamento,seleção de município, organização metodológica, 

elaboração de material 
relatório 01 01 

-- 01 

Execução Realização das formações 
Formações 

realizadas 
05 05 

-- 05 
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entidades 

executoras 

do estado do 

Rio Grande 

do Norte. 

Avaliação Avaliação das atividades desenvolvidas e elaboração de relatório Relatório 01 01 
-- 01 

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: execução da meta 01 findada e comprovada em ação fiscalizatória anterior. Logo, não há solicitação a ser feita. 

 

Meta 2: 

Realizar 

monitorame

nto e 

assessoria 

técnica e 

operacional 

ao Estado e 

a 46 

municípios 

do estado de 

Rio Grande 

do Norte 

Planejamento 
Planejamento das ações elaboração e confecção de material  

Relatório 02 02 
-- 02 

Execução Realização do monitoramento e assessoria aos municípios selecionados 

Municípios 

assessorad

os 

46 25 
22 47 

Avaliação Avaliação das atividades desenvolvidas e elaboração de relatórios  Relatório 02 02 
-- 02 

A. SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 02: 
 

 

  Etapa (execução) - Fornecer comprovações acerca das ações feitas a mais, em relação à ação anterior, referentes agora aos municípios 
assessorados no 2º SEMESTRE de 2019. Caso haja documento específico que foi produzido para cada município ao final do monitoramento 
e da assessoria, por favor, envie....     
 

NOTA DA COORDENAÇÃO: foi realizada 01 assessoria a mais do que o previsto. Essa assessoria foi realizada em parceria com o FNDE. 

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: vide, no item 7.1, as ações relativas ao produto 02 que foram desenvolvidas em 22 municípios no 2º semestre de 2019. 
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 Etapa (Avaliação) - fechando todo o ano de 2019, enviar cópia de relatório suplementar de 2019 contemplando então a avaliação das 
atividades desenvolvidas no seu 2º SEMESTRE; 
 
NOTA DA FISCALIZAÇÃO: em complemento ao relatório parcial de 2019 fornecido na ação anterior, a coordenação do projeto forneceu relatório 
final e definitivo  de 2019 relativo àquilo que também foi realizado no seu 2º semestre para o produto 02 . Arquivo comprobatório denominado: 
“RELATÓRIO_RN ASSESSORIAproduto 02 _UFRN2019”. 

 

Meta 3: 

Realizar 

oficinas de 

agricultura 

familiar para 21 

entidades 

executoras do 

estado RN 

Planejamento  
Planejamentos, seleção e capacitação da equipe e de municípios 

organização metodológica e elaboração e confecção de material  
Relatório 02 02 -- 

02 

Planejamento 

Produção de um documento contendo um diagnóstico dos 

principais entraves à comercialização de produtos da A.F.(enfoque 

demanda e produção) 

Relatório 02 02 
-- 02 

Execução Realização das oficinas 
Oficinas 

realizadas 
06 04 

02 06 

Avaliação Avaliação das atividades desenvolvidas e elaboração de relatórios Relatório 02 02 
-- 02 

B. SOLICITAÇÕES DO FISCAL META 03:  
 

 Etapa (planejamento) - Enviar cópia do outro relatório de diagnóstico, porventura, produzido também ao 2º semestre de 2019.   
NOTA DA COORDENAÇÃO: segue 17 relatórios de diagnóstico que foram encaminhados aos municípios. 

 
NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Reforçando o relatório fornecido na ação anterior que consolidou o quantitativo programado desta etapa de diagnóstico a 
coordenação do projeto forneceu também 17 relatórios técnicos que foram encaminhados aos municípios participantes das duas oficinas feitas.  
 

 Etapa (execução) -  Enviar comprovações das oficinas certamente feitas no 2º semestre de 2019. 
 

 NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Conforme destacado no relatório de fiscalização nº 397, as duas oficinas foram sim realizadas no 2º semestre 2019. 
Elas estão descritas no item 7.1 deste relatório e referem-se ao produto 03.   

 

 .Etapa (avaliação) -  também para fechar todo o ano de 2019, enviar cópia de relatório suplementar de 2019 contemplando então a avaliação 
das atividades desenvolvidas no seu 2º SEMESTRE; 

 



 

 PROPLAN/UFRN –  Relatório de Fiscalização de Projeto Acadêmico 

 

Página 22 - 29 

 NOTA DA FISCALIZAÇÃO: em complemento ao relatório parcial de 2019 fornecido na ação anterior, a coordenação do projeto forneceu relatório 
final e definitivo  de 2019 relativo àquilo que também foi realizado no seu 2º semestre para o produto 03 . Arquivo comprobatório denominado: 
“Relatório Final_Produto_3_2019_cecaneufrn”. 

Meta 4: 

Fornecer apoio 

técnico ao 

Fundo Nacional 

de 

Desenvolvimen

to da Educação 

(FNDE) para as 

ações de 

formação e de 

fortalecimento 

do controle 

social do 

Programa 

Nacional de 

Alimentação 

Escolar 

 

Desenvolvimento e finalização do processo seletivo via FUNPEC 

para funcionário CLT que será o apoio técnico do CECANE UFRN 

em Brasília. 

Relatório 01 01 
-- 01 

execução 

Elaborar conteúdos específicos nas áreas de controle social com 

foco em atividades de formação/capacitação e no desenvolvimento 

de conteúdo para materiais de comunicação com os conselheiros, 

envolvendo atividades de planejamento e gerenciamento de cinco 

(05) atividades de formação e capacitação de conselhos de 

alimentação escolar por meio de encontros e de cinco (05) turmas 

de capacitação na modalidade à distância. 

Relatório 01 01 
-- 01 

avaliação Avaliação das atividades desenvolvidas e elaboração de relatório Relatório 01 01 
-- 01 

C. SOLICITAÇÕES DO FISCAL META 04:  

 Etapa (execução) - Na fiscalização anterior foi fornecido relatório de atividades relativo ao 1º semestre de 2019 do técnico de apoio, 
acompanhado de seus anexos: calendário e banco de mensagens do curso EAD e plano de curso das atividades de formação, contando 
como certo a produção de outro relatório para o 2º SEMESTRE de 2019 peço que envie sua cópia.   

Ps.: Conforme minha recomendação feita na ação anterior, o relatório agora solicitado para o 2º SEMESTRE de 2019 pode vir 
acompanhado de alguma declaração do FNDE discorrendo sobre todas as ações de apoio que foram desenvolvidas pela técnica 
contratada em razão desta meta 04 (PRODUTO 1). 

   
NOTA DA FISCALIZAÇÃO:  A coordenação do projeto forneceu declaração do FNDE na qual constam todas as atividades desenvolvidas pela 
contratada no projeto. Algumas atividades descritas vieram acompanhadas de comprovações. 
 

 Etapa (avaliação) -  Igualmente, fornecer cópia do possível relatório complementar ou definitivo quanto à avaliação da meta 04 até 
DEZEMBRO de 2019. 

 
 NOTA DA FISCALIZAÇÃO: foi fornecido pela coordenação o relatório final (e anexos) da técnica contratada em que discorre sobre suas 

realizações e encaminhamentos para o de 2019. Arquivo comprobatório denominado: “RELATÓRIOS _ Final fatima”. 
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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 formal de 

resultados acadêmicos esperados. Deixa-se, entretanto, a possibilidade da coordenação 

quantificar no item 9.2 adiante os resultados acadêmicos acidentalmente obtidos em 

decorrência de alguma ação do projeto. Se houve, quantificar e enviar comprovações. Se não 

houve, é só deixar como está: vazio.  

SE FOR O CASO, REVISAR ANTES OS RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÃO nº 330, nº 376 e 

nº 397 PARA EVITAR REPETIÇÃO NO REGISTRO E NA COMPROVAÇÃO DE 

RESULTADOS.  

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

INDICADORES DE RESULTADO ACADÊMICO DO PROJETO Quant. 

1.  Ações de Extensão;  

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: relativos às 22 ações do produto 02 (vide item 7.1) 

mais a II Oficina de Capacitação para Uso de Ferramenta IQ COSAN para 
Avaliação Qualitativa dos Cardápios Ofertados da Alimentação Escolar, e o 
Seminário de Compras Públicas no âmbito do PNAE.   

24 

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

12 

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

46.224 

4. Municípios do RN contemplados por ações de extensão; 

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: relativo ao produto 02 (2º semestre de 2019). 

Municípios convidados e EEXs conforme destacado a partir da p.14 do 
documento denominado “RELATÓRIO_RN ASSESSORIAproduto 02 
_UFRN2019” que foi fornecido pela coordenação do projeto. 

78 

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); 

02 

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

07 

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;  

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

13. Resumo publicado em anais de eventos; 03 

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; 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; 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 ou vide-conferência, gravação e edição de CD, DVD ou outras 
mídias; 

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); 01 

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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NOTA DA COORDENAÇÃO: Referente ao ponto 03, 560 participantes são diretamente 

beneficiados com as capacitações e assessorias que tem por objetivo aprimorar a execução do 

PNAE, beneficia-se assim, todos os usuários deste programa nos municípios participantes das 

ações do projeto, 45.664 alunos, totalizando 46.224 participantes (público externo); Referente 

aos pontos 07 e 08, o CECANE realizou um evento de compras públicas para o PNAE para 

160 profissionais envolvidos na execução do PNAE nos âmbitos municipal, estadual e federal e 

para tanto contou com a parceria dos seguintes órgãos: Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação; Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural e da Agricultura Familiar, 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; EMATER/RN e Secretaria Municipal de 

Educação de Parnamirim/RN. E ainda referente ao ponto 08, numa parceria entre as 

Universidades Federais do Rio Grande do Sul e do Rio Grande do Norte e entre os 

CECANE/UFRGS e CECANE/ UFRN, o projeto intitulado "Alimentação Adequada e Saudável 

no Contexto da Alimentação Escolar: Difusão do Consumo de Produtos da Sociobiodiversidade 

Regional" visa difundir práticas de alimentação saudável em escolas e o desenvolvimento 

local/regional por meio da inclusão de alimentos da sociobiodiversidade provenientes da 

agricultura de povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares na alimentação 

escolar. O projeto é coordenado pelas Profa. Dra. Luciana Dias de Oliveira - UFRGS e Profa. 

Dra. Larissa Mont Alverne Juca Seabra – UFRN. Ainda referente ao ponto 07 o CECANE 

realizou um evento intitulado II Oficina de capacitação para uso da ferramenta IQCOSAN para 

avaliação qualitativa dos cardápios ofertados da alimentação escolar; Referente ao ponto 13, 

três trabalhos foram publicados nos anais do IV Encontro Nacional de Pesquisa em Soberania 

e Segurança Alimentar e Nutricional na cidade de Goiânia/GO, intitulados como: “A efetivação 

do Programa Nacional de Alimentação escolar (PNAE) no estado do Rio Grande do Norte: um 

enfoque nos estraves relacionados a efetivação da compra da agricultura familiar”, 

“Alimentação escolar e Agricultura familiar: um levantamento sobre a demanda e oferta no 

estado do Rio Grande do Norte” e o “Uso de metodologia Crowd-sourcing no mapeamento da 

oferta de gêneros alimentícios da agricultura familiar do estado do Rio Grande do Norte: Um 

relato do CECANE/UFRN; Referente ao ponto 19, a Dissertação de mestrado do curso de pós-

graduação em Saúde Coletiva da UFRN intitulado: COMPRA DE ALIMENTOS DA 

AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PANE EM MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE, já 

foi qualificada e aguarda defesa; Referente ao ponto 22, foi concluído o TCC do curso de 

graduação em Nutrição da UFRN intitulado: CARDÁPIOS ESCOLARES; ANÁLISE SEGUNDO 

O ÍNDICE DE QUALIDADE EM SEGURANÇA ALIMETAR E NUTRICIONAL; Referente ao 

ponto 30, o CECANE/UFRN possui uma conta no instagram intitulada CECANE UFRN (link: 

@cecaneufrn); Referente ao ponto 33, o CECANE da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN), em parceria com o Laboratório de Governança da UFRN - LabGov utiliza a 

tecnologia da informação no mapeamento de produtores da agricultura familiar no estado do 

Rio Grande do Norte por meio de uma ferramenta que se materializa na forma de um mapa 

colaborativo, disponível em <http://nutrir.com.vc/blog/mapeamentos/>, que teve como objetivo 

reunir dados sobre agricultores(as) familiares e as organizações da agricultura familiar 

(associações e cooperativas) existentes no estado do RN, aptos a comercializar às EEx, a fim 

de facilitar a identificação e localização desses agricultores. A indicação da solução tecnológica 

utilizada na construção desse mapa foi feita pelo LabGov, Laboratório de Governança da 

UFRN, que tem como premissa o uso da tecnologia de informação como uma ferramenta 

importante na análise dos problemas públicos e no desenvolvimento de soluções para saná-los, 

tais como a garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada. Hoje a ferramenta é 

gerenciada pelo CECANE UFRN e por um aluno bolsista em Tecnologia da Informação cujo 

objetivo é viabilizar a execução e manutenção dessa ferramenta. 

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: a despeito dos resultados acima não terem sido previstos 

formalmente no projeto, a coordenação os apresenta como forma de reforçar o impacto dele 

para além da sua natural dimensão extensionista. Complementa-se também que os mesmos 

são observados pelos documentos comprobatórios que foram fornecidos pela coordenação e 

http://nutrir.com.vc/blog/mapeamentos/
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que estão guardados na rede local da divisão de fiscalização. No tocante, especificamente, às 

parcerias citadas no ponto 07 do item 9.2 as suas comprovações não se deram, como assim se 

espera, com a apresentação de instrumentos feitos entre tais órgãos ou entidades citados 

tratando-se manifestamente a intenção de se estabelecer alguma parceria, mas sim de forma 

mais discreta com a apresentação de trabalho desenvolvidos conjuntamente e pela observação 

dos apoiadores presentes em documento de divulgado dos eventos realizados que foram 

atribuídos ao projeto nesta ação.      

 
 
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);  
 

O projeto Apoio à Segurança Alimentar e Nutricional no Ambiente Escolar, 2017 - 

615/2017 tem como objeto a execução do Plano de Trabalho do Centro Colaborador em 

Alimentação e Nutrição Escolar CECANE/UFRN, para o desenvolvimento de produtos que 

envolvem ensino, pequisa e extensão no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar 

– PNAE/RN. Nesse sentido, as atividades planejadas estão sendo executadas de maneira 

satisfatória para os três produtos contidos no Plano: Produto 1 – Apoio técnico ao Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para as ações de formação e de 

fortalecimento do controle social do Programa Nacional de Alimentação Escolar; Produto 2 - 

Assessorias/monitoramentos e formação para representantes das Secretarias de Educação 

municipais, coordenadores da alimentação escolar e/ou corpo técnico, membros do CAE e 

Nutricionistas dos municípios e do estado do Rio Grande do Norte e Produto 03 - Oficina 

regional para o levantamento da demanda da Alimentação Escolar e da produção da 

Agricultura Familiar para a boa execução do PNAE para nutricionistas, secretários de educação, 

secretários de agricultura, agricultores e técnicos das Assistências Técnicas e Extensão Rural 

de municípios do RN.  

No segundo semestre de 2019, a respeito do Produto 01, foi desenvolvido pela 

assessora um relatório final de suas atividades, complementado o relatório parcial do primeiro 

semestre relatando produção de 01 Informes CAE, totalizando 05; planejamento e articulação 

de 07 encontros presenciais para capacitação dos conselheiros da alimentação escolar, além 

da Coordenação e acompanhamento de turmas do curso EAD para CAEs. No Produto 2 foram 

realizadas assessorias em mais 22 municípios pólos e formados 506 representantes de 65 

municípios do RN , totalizando, ao final do ano de 2019, realização de assessorias em 31 

municípios pólos e formação de 725 representantes de 107 municípios do RN. Com relação ao 

Produto 03, foi realizado um Levantamento de dados sobre a produção da agricultura familiar; 

demanda escolar e principais entraves à comercialização dos produtos nos 18 municípios 

selecionados por meio de envio de questionários às Secretarias de Educação, Agricultura e 

órgão de assistência técnica e extensão rural, sendo realizadas 02 oficinas regionais para 54 

participantes de 13 municípios, além da elaboração de 17 relatórios de diagnóstico que foi 

entregue a cada município. Nesse produto temos como desafio possibilitar o encontro da 

demanda da alimentação escolar com a oferta da produção da agricultura familiar para o bom 

atendimento da Resolução do PNAE, sobretudo pelo preconizado pelo Art.14 da Lei 11.947. 

Esse artigo estabelece a obrigatoriedade da aquisição mínima de 30% dos recursos 

repassados pelo FNDE investidos em alimentos oriundos da agricultura familiar. Destaca-se 

que há ainda municípios que permanecem sem nenhuma compra desta natureza desde a 

implementação da Lei e entende-se que esses municípios encontram-se estancados e 

possuem muita dificuldade em mobilizar ferramentas para transpor a respectiva realidade da 

estrutura local.  



 

 PROPLAN/UFRN –  Relatório de Fiscalização de Projeto Acadêmico 

 

Página 27 - 29 

Assim sendo, este produto está contemplando as atividades previstas no Plano de 

Trabalho, especificamente nos municípios que se encontram fora do estipulado pela referida 

Lei.  

A equipe de trabalho do CECANE é composta por 2 docentes efetivas do DNUT da 

UFRN (coordenadora e subcoordenadora de Gestão) e 06 professores colaboradores do DNUT, 

1 Nutricionista (assessora técnica), 1 assistente de estudos e projetos, 5 agentes do PNAE (4 

nutricionistas e 1 contador), 6 alunos de graduação em Nutrição e 1 de tecnologia da 

informação, sendo 02 bolsistas e um aluno de pós-graduação do programa de Pós-Graduação 

em Nutrição / PPGNUT (bolsista).  

A coordenação planeja junto à equipe todas as atividades inerentes ao plano de 

trabalho/2017, bem como, representa o CECANE/UFRN em eventos locais e nacionais, tais 

como: Encontro do CECANE e Encontro técnico do PNAE em Salvador/BA. Além de coordenar 

reuniões com responsáveis pela Alimentação Escolar nos municípios e estado, bem como 

todas as atividades relacionadas à gestão. A coordenação vem estimulando a participação dos 

alunos de graduação em Nutrição nas atividades realizadas dentro dos três produtos contidos 

no plano, além das atribuições próprias para os bolsistas. Alguns dos alunos têm demonstrado 

interesse em realizar o trabalho de conclusão de curso dentro das atividades desenvolvidas 

pelo CECANE.  

Desta forma, ressaltamos que o projeto vem possibilitando a vivência na extensão universitária 

e no âmbito da pesquisa dentro da temática de segurança alimentar e nutricional no ambiente 

escolar, em especial no PNAE. Bem como, destacamos ainda, a relevância do projeto para a 

formação dos alunos envolvidos, uma vez que permite vivenciar, por meio da pesquisa-ação, 

ao mesmo tempo, a observação e a intervenção; enquanto planejam e organizam ação e 

informação para pesquisa (exploratória e descritiva), também têm a oportunidade de avaliar os 

resultados e produzir conhecimentos, que posteriormente serão publicados e compartilhados 

com a comunidade científica e geral. Essa forma de pesquisa dá ao aluno uma visão 

diferenciada e privilegiada do método científico, onde é possível conhecer, interpretar e 

transformar a realidade em que atuam e poderão atuar como profissionais nas escolas públicas 

brasileiras, em especial do Rio Grande do Norte, envolvidas no PNAE. 

 

 
 
 
 
 
 
 
XI – Roteiro de Acompanhamento – RECOMENDAÇÕES DO FISCAL 
 
11.1 – Recomendações do fiscal após análises; 
 

Apenas registrar mais uma vez os parabéns à coordenação quanto à forma muito 
organizada e diligente em atender a fiscalização. 
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XII – Roteiro de Acompanhamento   – CONCLUSÃO 
 
12.1 – Parecer técnico; 
Período de abrangência: 2º SEMESTRE DE 2019  
 
Vistos e analisados, conforme disposição presente no art. 131 da Resolução nº 061/2016 – 
CONSAD/UFRN, os documentos fornecidos pela coordenação do contrato UFRN-FUNPEC 
6290/2017),  relacionados às metas  acadêmicas, concluímos que o projeto “Apoio à 
segurança alimentar e nutricional no ambiente escolar, 2017” ATINGIU a dimensão 

físico/acadêmica pactuada considerando tão somente o que estava firmado desde o 2º termo 
aditivo cujos os últimos ajustes de metas até então feitos foram, na sequência, ratificados até o 
final de 2019 com o 3º aditivo. Salientando, contudo, que o contrato em tela continua em 
execução por força do seu 4º termo aditivo pelo qual conferiu mais prazo, aporte financeiro e 
outros ajustes de metas a este projeto acadêmico que lhe sustenta. Diante do exposto, e 
reiterando os efeitos ainda de prestação de contas PARCIAL deste projeto, OPINAMOS PELA 
APROVAÇÃO DOS RESULTADOS apresentados nesta 4ª fiscalização da PROPLAN. 

 

 
 
 

Natal/RN, 24 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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