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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO  

Fiscalização nº 462 Período da ação de controle 05/03/2020 a 02/04/2020 
 

IDENTIFICAÇÃO DO FISCAL 

Nome Gilmar dos Santos Lima 

Matrícula 2834280 

Unidade de lotação PROPLAN 
 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO 

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

CNPJ da entidade 08.469.280/0001-93 

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

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

Telefone para contato (84) 3092-9200 

Município Natal UF RN 

Técnico(a) do projeto Crystiane Barros Miranda 

Telefone/e-mail (84) 3092-9230 
 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Título do Projeto 

Projeto PoP-RN/Rede GigaNatal – Apoio na operação do Ponto 
de Presença da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) no 
Rio Grande do Norte e do Centro de Operações e Manutenção 
da Rede GigaNatal 

Número do projeto (SIPAC) 264/2018 

Tipo/Natureza do Projeto EXTENSÃO - ESTUDO/PESQUISA CIENTÍFICA - APLICADA 

Coordenador(a) Sergio Vianna Fialho  

Objeto 

Garantir, em nível de excelência, a operação e manutenção do PoP-RN (Ponto 
de Presença da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa –RNP– no Rio Grande do 
Norte), de forma a possibilitar a realização de estudos e pesquisas aplicadas 
que visem promover o desenvolvimento e inclusão social das instituições de 
ensino superior, de pesquisa e de governo localizadas no Rio Grande do Norte, 
através da implantação e difusão dos novos serviços avançados de rede 
desenvolvidos e do provimento de conectividade lógica à espinha dorsal da 
rede acadêmica brasileira, a Rede Ipê, operada pela RNP, e também de 
conectividade física, através da Rede GigaNatal, em especial a UFRN e suas 
unidades, na qualidade de instituição hospedeira do PoP-RN e do Centro de 
Operações e Manutenção da Rede GigaNatal. 

Número do Contrato 6677/2018 Vigência 29/08/2018 a 28/08/2020 

Valor (R$) 3.241.312,47 
Processo 

Nº 23077.045990/2018-54 

(X) Submissão Origem do recurso Próprio UFRN 

Dados Bancários Banco do Brasil Ag.: 3795-8 C/C: 11.739-0 
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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 

Sergio Vianna Fialho UFRN Coordenador 
3342.2294 – ramal 

5001 

Edson Moreira Silva Neto UFRN Vice Coordenador 
3342.2294 – ramal 

5002 

Bianca Josefa R. de Oliveira FUNPEC 
Assessora de Estudos e 

Projetos 
3342.2294 – ramal 

5003 

 
II – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

A UFRN e a FUNPEC celebraram o contrato nº 6677/2018, cujo objeto está 

devidamente descrito na folha 1 (um) desse documento, assinado em 29/08/2018, e publicado 

em 31/08/2018 no Diário Oficial da União nº 169, pág. 62, Seção 03. O valor do projeto importa 

em R$ 3.241.312,47, que representa o valor original acrescido dos recursos alocados pelo 1º 

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

e pagamento, e prestação de contas. 

Essa 3ª 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 

23077.045990/2018-54, de submissão e acompanhamento do projeto, autuado em pasta 

própria na PROPLAN nº 6677.21.1418, sobretudo o contrato, o plano de trabalho, e os 

documentos e respostas enviadas pela Coordenação. 

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

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

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

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

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

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

ACADÊMICOS dispostos na cláusula 8º do mencionado contrato. 
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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); 
( X ) Sim 
(    ) Não 
 

Nota da Fiscalização: No processo nº 23077.073143/2019-61 consta a primeira prestação de 
contas parcial (aspectos financeiros) enviada pela FUNPEC a analisa pela PROAD, que 
abarcou o período de 29/08/2018 a 28/02/2019.  

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

Nota da Fiscalização: Até o fechamento desta ação de monitoramento não foi remetido a 
PROPLAN parecer financeiro correspondente ao período analisado por esta fiscalização 
(29/08/2019 a 29/02/2020). 

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

Nota da Fiscalização: Para o período mencionado na nota do item 3.1 a PROAD opinou pela 
aprovação da prestação de contas (aspectos financeiros) uma vez que as despesas do 
período ocorreram de acordo com a legislação vigente e obedeceram ao plano de aplicação 
aprovado pela contratante.  

 
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:   
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V – Roteiro de Acompanhamento – MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS 
 
5.1 – O projeto possui aquisição de materiais permanentes; 
( X ) Sim 
(    ) Não 
 

Nota da Coordenação: 01 - Smart TV LED 50” e 04 - No-break UPS 2.200VA. 

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

Nota da Coordenação: TR nº 10233/2019 – Smart TV LED 50” e TR nº 948/2020 – No-break 
UPS 2.200VA (04 unidades). 

 
VI – Roteiro de Acompanhamento – RECURSOS MATERIAIS DA UFRN 
 
6.1 – Utilização de laboratórios da UFRN;  
( X ) Sim 
(    ) Não 
Horas/semana de utilização: 40h/s 
 

Nota da Coordenação: Utilização das salas B202 do IMD para realização do evento WTR 
2019. 

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

Nota da Coordenação: Sala B205 (auditório) e Sala B206 do IMD para realização do evento 
WTR 2019. 

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

Nota da Coordenação: Bimestralmente, ou quando há necessidade, são abertas requisições 
pelo SIPAC por meio da unidade de custo Núcleo de Redes Avançadas (11.83), solicitando 
materiais de consumo tais como: gêneros de alimentação (café e açúcar), material de 
expediente, de processamento de dados, de acondicionamento e embalagem, material de 
copa e cozinha, material de limpeza e produtos de higienização. 

 
6.4 – Utilização da rede de TI da UFRN; 
(    ) Sim 
( X ) Não 
Horas/semana de utilização: 20h/s  
 

Nota da Coordenação: São utilizados somente os sistemas SIPAC e SIGAA para realização 
de tarefas, tais como: submissão de requisições referentes à aquisição de materiais de 
consumo, serviços de manutenção em geral, submissão de projetos, acompanhamento de 
processos, seleção de bolsistas, envio de comunicações oficiais, dentre outros. Consideramos 
que estas atividades não caracterizam o uso da Rede de TI da UFRN, uma vez que, ao 
contrário, utilizamos nossa própria infraestrutura de TI, com endereçamento IP próprio, distinto 



 PROPLAN/UFRN Relatório de Fiscalização de Projeto Acadêmico 
 

Pág. 5 de 26 

do espaço de endereçamento da UFRN. 

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

Nota da Coordenação: O nome da UFRN foi difundido pelo projeto através das seguintes 
atividades desenvolvidas: os serviços de conectividade física e lógica (acesso à Internet), 
prestados pelo Núcleo de Redes Avançadas através do PoP-RN e do Centro de Operações da 
Rede GigaNatal às diversas instituições de ensino superior e pesquisa localizadas no Rio 
Grande do Norte, caracterizando a UFRN como uma instituição líder na prestação de serviços 
de comunicação de dados em alta velocidade para estas instituições usuárias.  

No cenário nacional, tanto o PoP-RN quanto a Rede GigaNatal e seu Centro de Operações, 
todos gerenciados pelo Núcleo de Redes Avançadas da UFRN, dentre as instituições 
congêneres da RNP, tem sido considerado uma referência em termos de organização 
administrativa e operação técnica.  

Além disso, o Núcleo de Redes Avançadas, através do PoP-RN, tem participado de projetos de 
alcance relevante, a exemplo da implantação da Rede Metrópole Digital e da expansão da 
Rede GigaNatal (chamada de Rede GigaMetrópole), em conjunto com o IMD (Instituto 
Metrópole Digital), que conecta em banda larga em torno de 350 escolas da rede pública de 
ensino. 

É ainda importante registrar que, no período desta fiscalização, a coordenação e a equipe 
técnico-administrativa desse projeto, vem participando ativamente na coordenação do projeto 
“Infovia Potiguar”, apoiando o Governo estadual, ao contribuir no planejamento e execução de 
políticas públicas na área de TIC, notadamente na iniciativa de implantar uma rede de dados 
de alta velocidade no Rio Grande do Norte. Esta atuação tem caracterizado a capacidade da 
UFRN, através do Núcleo de Redes Avançadas, de desenvolver e executar projetos 
inovadores, relevantes para o Estado e de alto impacto social.  

Todas estas questões mencionadas têm sido divulgadas na mídia local e nacional, através de 
reportagens e entrevistas, onde o nome da UFRN é sempre veiculado. 
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VII – Roteiro de Acompanhamento – EVENTOS  
 
7.1 – Eventos realizados no período de 29/08/2019 a 29/02/2020; 
 

Evento Data/Período Local Nº de participantes Observação 

1. Elaboração de PDTI 03 a 04/09/2019 Natal-RN 22 
Comprovação por lista 
de presença e fotos. 

2. Curso de Boas Práticas Operacionais para Sistemas Autônomos 02 a 06/09/2019 Natal-RN 04 
Comprovação por 

certificado 

3. IX(PTT) Fórum Regional de Natal/RN – Encontro dos Sistemas Autônomos 
da Internet no Brasil 

06/09/2019 Natal-RN 06 
Comprovação por 

certificado 

4. Minicurso de Docker 02 a 03/09/2019 Natal-RN 24 
Comprovação por lista 
de presença e fotos. 

5. Workshop de Tecnologia de Redes (WTR) 05/09/2019 Natal-RN 151 
Comprovação por lista 
de presença e fotos. 

 

Nota da Coordenação: Os certificados dos eventos mencionados foram anexados na Pasta da Meta 4 – Eventos. 

Nota da Fiscalização: A coordenação comprovou de forma satisfatória a execução dos eventos que foram efetivamente promovidos pelo projeto (eventos 1, 4 e 5). 
Para os eventos que contaram apenas com a participação de alguns de seus membros foram disponibilizados os certificados de participação (eventos 2 e 3). Todas as 
comprovações serão arquivadas na rede local da divisão de fiscalização da PROPLAN. 
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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: 29/08/2019 a 29/02/2020 (   ) Final – último período de execução:  
 

EXECUÇÃO FÍSICA 

META 
ETAPA 
FASE 

DESCRIÇÃO 
UNID. DE 
MEDIDA 

QUANTIDADE 
PROGRAMAD

A NO 
PROJETO 

QUANTIDADE EXECUTADA 
(a) NOS 

PERÍODOS 
ANTERIORES 

(b) NO 
PERÍODO  

ACUMULADA 
(a+b) 

01 - Garantir a operação segura e 
ininterrupta das estações servidoras e 
equipamentos ativos de rede do PoP-
RN, com um índice de disponibilidade 
de 99,8% ao mês. 

Execução 
Serão geradas medidas mensais (12 meses) do índice 
de disponibilidade através de ferramentas de 
monitoramento apropriadas e registradas em relatórios 

Índice de 
disponibili

dade 
24 12 06 18 

Nota Explicativa: As medidas mensais geradas no período estão contidas no item 6.1 do “RelatorioParcial_PT_PoP-RN_2019_2020_RNP”, contido na pasta da Meta 1. 

02 - Manter o serviço de plantão em 
sobreaviso do PoP-RN. 

Execução 

Garantir atendimento 24h x 7 dias/semana aos 
usuários, efetuando o atendimento de, no mínimo, 75% 
dos acionamentos efetuados na primeira hora; de 10% 
em até três horas; e de 10% em até seis horas. Os 
atendimentos realizados serão registrados através do 
OTRS, possibilitando a geração de relatórios semestrais 
consolidados 

Relatório 04 02 01 03 

Nota Explicativa: O arquivo “Relatório de Comprovação da Meta 2” (pasta Meta 2) contém o relatório que registra e consolida as informações sobre a escala de funcionários 
que realizou o serviço de plantão em regime de sobreaviso e descreve as atividades dos técnicos durante o atendimento prestado aos usuários. O detalhamento e 
comentários sobre as percentagens de tempo de atendimento estão contidos nas “Considerações do coordenador” (seção X). 

03 - Manter as operações do Centro 
de Estudos, Resposta e Tratamento 
de Incidentes de Segurança do PoP-
RN (CERT-RN) 

Execução 

Deve-se efetuar o fechamento dos tickets de, no 
mínimo, 50% nas primeiras 4 horas; de 25% em até 8 
horas; e de 20% em até 24 horas. Os incidentes de 
segurança são registrados através do sistema GIS, 
possibilitando a geração de relatórios semestrais. 

Relatório 04 02 
 

01 
 

03 

Nota Explicativa:  O arquivo “Relat_incidentes-ago_fev_2020” (pasta Meta 3) contém o relatório que registra e consolida as informações sobre os incidentes de segurança 
tratados pelo Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança do PoP-RN (CERT-RN). O detalhamento e comentários sobre as percentagens de 
tempo de fechamento dos tickets estão contidos nas “Considerações do coordenador”. 

04 - Garantir a participação dos 
coordenadores e técnicos do PoP-RN 

Execução 
Garantir a participação dos coordenadores e técnicos 
do PoP-RN nos eventos promovidos pela RNP 
(Workshop e Capacitação) e outros. 

Eventos 20 14 5 19 
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nos eventos promovidos pela RNP 
(Workshop e Capacitação) e outros. 

Nota Explicativa:  Os comprovantes que atestam a participação de técnicos do PoP-RN em cursos de capacitação promovidos pela RNP e outras entidades estão incluídos na 
pasta da Meta 4. 

05 - Manter a infraestrutura física das 
redes ópticas e sem fio operadas pelo 
PoP-RN e pelo Centro de Operações 
da Rede GigaNatal. 

Execução 

A manutenção desta infraestrutura é realizada 
preventivamente através de vistorias quadrimensais e 
corretivamente, sob demanda, na ocorrência de 
sinistros envolvendo a rede. Anualmente é gerado um 
relatório, consolidando todas as ações de manutenção 
realizadas. 

Relatório 02 01 00 01 

Nota Explicativa: O relatório anual que detalha as atividades de manutenção da infraestrutura física das redes será disponibilizado no próximo relatório de fiscalização. 

06 - Dar suporte à realização de 
estudos e gestão dos acordos, 
contratos e convênios com as 
instituições parceiras. 

Execução 

Acompanhar e manter vigentes os acordos, contratos e 
convênios firmados entre as várias instituições parceiras 
e a UFRN, através da celebração de Termos Aditivos a 
acordos vigentes ou de novos acordos 

Acordos 33 17 07 24 

Nota Explicativa:  Os acordos, contratos e convênios firmados no período indicado da fiscalização, entre as instituições parceiras e a UFRN, estão listados nas “Considerações 
do coordenador” (seção X), uma vez que os originais dos documentos devem estar sendo mantidos pela própria PROPLAN e digitalmente na mesa virtual. 

07 - Dar suporte ao Governo do 
Estado do RN na realização de 
estudos, concepção e implantação de 
uma rede estadual de comunicação 
de dados, chamada Infovia Potiguar. 

Execução 

Acompanhamento da implantação da primeira fase da 
Infovia Potiguar, que inclui: - 3 trechos de longa 
distância, a saber: Mossoró-Pau dos Ferros, Caicó-
Currais Novos e João Câmara- Ceará Mirim. - 7 redes 
de âmbito metropolitano nas cidades de: Currais Novos, 
Açu/Ipanguaçu, Santa Cruz, João Câmara, Pau dos 
Ferros, São Gonçalo do Amarante e Ceará-Mirim. 

Trecho de 
rede 

óptica 
10 00 02 02 

Avaliação 
Acompanhamento da operação das redes instaladas, 
através do Centro de Operações da Rede Estadual, 
instalado no PoP-RN, consolidado em um relatório. 

Relatório 01 00 00 00 

Planeja-
mento 

Realização de novos estudos visando o planejamento 
da ampliação da Infovia Potiguar. 

Relatório 
de estudo 

01 00 01 01 

Nota Explicativa: Etapa-Execução: Neste período, apesar de todos os projetos técnicos terem sido concluídos e submetidos à COSERN para análise, somente dois projetos 
receberam a carta de aprovação da concessionária, estando habilitados para início de construção (cartas anexadas na pasta da Meta 7). Estes dois projetos foram: o trecho 
de longa distância João Câmara – Ceará-Mirim e a rede da cidade de João Câmara. Embora a sua construção não tenha sido efetivamente iniciada, já foram realizadas as 
reuniões iniciais de acompanhamento da implantação destes dois trechos junto à empresa responsável (Inovanet). O cronograma de execução deve ser iniciado até o final de 
março próximo com a conclusão da implantação prevista para agosto/2020.  
Etapa-Avaliação: Como nenhuma das redes já foi concluída, não foi ainda possível realizar esta etapa. 
Etapa-Planejamento: Com a contratação de dois projetistas, foi possível realizar um primeiro estudo visando o planejamento da ampliação da Infovia Potiguar, gerando um 
relatório que inclui um anteprojeto detalhado desta ampliação. O referido relatório se encontra na pasta da Meta 7. 
Nota da Fiscalização: Referente a etapa de execução: A despeito do projeto não ser o responsável pela implantação da Infovia potiguar, mas apenas pelo acompanhamento 
da implantação, na próxima fiscalização serão solicitados documentos comprobatórios que atestem a efetiva realização dos serviços relativos a implantação dos dois trechos 



 PROPLAN/UFRN Relatório de Fiscalização de Projeto Acadêmico Pág. 9 de 26 

informados na presente ação de monitoramento como executados. 

08 - Implementação de Sensores de 
Controle nos GigaPoPs e ERBs da 
Rede GigaNatal, operada pelo PoP-
RN. 

Execução 

Replicar a solução, já desenvolvida em um protótipo, 
para um sistema de monitoramento de sensores de 
controle de ambiente (umidade, temperatura, abertura 
de porta de rack, tensão de alimentação) e sua 
instalação nos GigaPoPs e ERBs mencionados. 

Instalação 10 10 00 10 

Avaliação 
Avaliar a eficiência e confiabilidade do sistema 
desenvolvido com vistas ao aperfeiçoamento da solução 
e/ou sua disseminação. 

Relatório 01 02 00 02 

Nota Explicativa: Meta cumprida nos períodos anteriores ao do Aditivo. 

09 - Contribuir com a disseminação e 
implantação do Protocolo IPv6 em 
toda infraestrutura mantida e operada 
pelo PoP-RN, inclusive instituições 
parceiras. 

Planeja-
mento 

Realizar levantamento de informações sobre o status de 
uso do Protocolo IPv6 nas instituições parceiras do 
PoP-RN. 

Relatório 01 01 00 01 

Execução 
Assessorar instituições parceiras na implantação do 
Protocolo IPv6 em suas redes internas, conforme o 
interesse de cada uma delas. 

Relatório 02 02 00 02 

Nota Explicativa:   Meta cumprida nos períodos anteriores ao do Aditivo. 

10 - Manter o Sistema POP-EWS: 
Ambiente de suporte às atividades de 
segurança. 

Execução 

Com o crescimento e rapidez que novas técnicas e 
malwares são desenvolvidos, aproveitando-se até 
mesmo de sistemas e tecnologias que não são 
consideradas frágeis, os sistemas de EWS são cada 
vez mais sofisticados num ambiente de TI. Manter uma 
infraestrutura de TI monitorada e preditiva é primordial, 
principalmente com a adoção de tecnologias de IoT 
(Internet of Things) que estão cada vez mais presentes. 

Relatório 02 02 00 02 

Nota Explicativa:  Meta cumprida nos períodos anteriores ao do Aditivo. 

11 - Desenvolver um Sistema de 
Gerenciamento de Incidentes. 

Execução 
O sistema tem como objetivo auxiliar o gerenciamento 
de incidentes através de cadastros, consultas, exclusão, 
modificação e geração de relatórios. 

Relatório 02 02 00 02 

Execução 

A partir do sistema desenvolvido anteriormente, serão 
implementadas novas funcionalidades de geração de 
relatórios financeiros. Também será aperfeiçoado o 
front-end desenvolvido para melhor interação com o 
usuário. Finalmente, o sistema será colocado em 
produção para avaliação de todas as suas 
funcionalidades. 

Relatório 02 00 01 01 

Nota Explicativa: O relatório produzido se encontra anexado à pasta Meta 11. 

12 - Automação de configuração de 
ativos de redes utilizando Ansible. 

Execução Este projeto prevê a realização de estudos 
relacionados à configuração de ativos de rede, bem 

Relatório 
02 00 01 01 
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Notas da Coordenação: Os comentários sobre o atingimento das metas estão apresentados no item 10.1. 

Nota da Fiscalização: A coordenação comprovou todas as quantidades inseridas na coluna “executado no período”, exceto para a etapa de execução da 
meta 07, uma vez que na próxima fiscalização serão solicitadas comprovações complementares. Todos os documentos comprobatórios enviados serão 
arquivados na rede local da divisão de fiscalização da PROPLAN. 

como da engine Ansible, visando o desenvolvimento 
de soluções e de um ambiente de testes, para 
automação da gerência de configuração da rede. Uma 
vez aprovado o seu uso, pretende-se ainda aplicar tal 
recurso na gerência de configuração dos ativos de 
rede sob o domínio administrativo do PoP-RN. 

Nota Explicativa:  O relatório produzido se encontra anexado à pasta Meta 12. 

13 – Solução de reconhecimento 
facial utilizando IoT. 

Execução 

Este projeto prevê o estudo da tecnologia de 
reconhecimento facial para aplicações de Internet 
das Coisas (IoT), que permita mapear a imagem do 
rosto de um indivíduo com base em parâmetros 
específicos, tais como: distâncias entres olhos, boca 
e nariz. O trabalho prevê o desenvolvimento de uma 
solução de baixo custo, baseada em IoT, que 
possibilite a utilização do reconhecimento fácil para, 
por exemplo: controle de acesso a áreas restritas, 
controle de frequência dos alunos em escolas e 
universidades e contador de pessoas.  

Relatório 
02 00 01 01 

Nota Explicativa:  O relatório produzido se encontra anexado à pasta Meta 13. 

14 – Apoio às atividades das equipes 
administrativa e técnica e ao 
funcionamento do espaço físico que 
abriga o Projeto 

Execução 

Para a execução das atividades administrativas e 
técnicas do PoP-RN, se faz necessária a aquisição de 
recursos materiais capazes de suprir as necessidades 
básicas de consumo do setor, bem como para garantir 
a manutenção da estrutura física que abriga o projeto. 
Dessa forma, essa meta permitirá o provimento de 
itens como: materiais de expediente, de 
processamento de dados, de limpeza e produtos de 
higienização, material de copa e cozinha, material para 
manutenção de bens imóveis e outros materiais de 
consumo. Ao final do período de execução deve ser 
gerado um relatório anual, listando os materiais 
adquiridos. 

Relatório 01 00 00 00 

Nota Explicativa: Essa meta será comprovada ao final do período de execução, por meio de um relatório anual. 
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IX – Roteiro de Acompanhamento – RESULTADOS ACADÊMICOS 
 
9.1 – Resultados Esperados (Cláusula 8ª do contrato 6677/2018 UFRN/FUNPEC, atualizada 
pelo 1º termo aditivo);  
 

INDICADOR Quant. 

1. Serviços avançados de rede com suporte técnico. 

Observação: Diversos serviços avançados de rede disponibilizados pela RNP às 
instituições usuárias recebem o suporte técnico da equipe do PoP-RN. Estes 
serviços são utilizados pela UFRN, melhorando o atendimento da comunidade 
acadêmica. 

05 

2. Registro de software desenvolvido. 

Observação: Espera-se que seja concluído o desenvolvimento de 2 software: um 
relacionado ao controle de estoque de ativos e passivos de rede; e outro, 
relacionado às auditorias mensais que são realizadas nos Gigapops e ERBs sob a 
autoridade administrativa do PoP-RN. 

02 

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

Observação: Atualmente, já se encontram firmadas parcerias com as seguintes 
instituições no RN: APEC, Base Naval, CTGás, ISD, IPEM, LIGA, Prefeitura Natal, 
RNP, SEEC, UERN, SESED, UNI-RN, CLBI, IFRN, INPE-CRN e UFERSA. Outras 
instituições estão em processo de celebrar novas parcerias, a saber: SESAP, 
CAERN, SERPRO, TJRN e outros. 

18 

4. Municípios do RN contemplados por ações de extensão. 

Observação: As ações de extensão e estudo previstas para estes municípios 
incluem: - interligação de unidades acadêmicas da UFRN, IFRN, UFERSA e UERN 
localizados em diversos municípios; - parcerias com Prefeituras Municipais visando 
o provimento de infraestrutura de comunicação óptica para as suas unidades. 

21 

5. Geração de novos produtos/processos. 

Observação: Espera-se que seja finalizado o desenvolvimento de um protótipo de 
hardware para mensurar condições de ambiente, tais como: umidade e temperatura, 
nos GigaPoPs e ERBs; espera-se ainda que seja aprimorado as rotinas de 
verificação do status da infraestrutura de Rede Óptica mantida pelo NOC da 
GigaNatal. 

02 

5. Número de trabalhos de conclusão de curso realizados em função do projeto. 04 

7. Ações de Extensão. 

Observação: Realização do II WTR - II Workshop de Tecnologias de Rede, 
promovido pelo PoP-RN. 

04 

 

Nota da Coordenação: Os comentários sobre os resultados acadêmicos atingidos estão 
apresentados no item 10.1.  
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9.2 – Resultados Alcançados no período de 29/08/2019 a 29/02/2020; 
 

INDICADORES DE RESULTADO ACADÊMICO DO PROJETO Quant. 

1.  Ações de Extensão;  

Nota da Coordenação: As ações de extensão realizadas se referem ao evento WTR 
2019, ao Minicurso Docker e PDTI promovidos no período do evento e ao Minicurso 
Docker – Turma EAJ promovido pelo Núcleo de Redes Avançadas. As 
comprovações se encontram inseridas na pasta “Indicadores de Resultado 
Acadêmico – Item 1, 2, 3 e 4. 

04 

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

Nota da Coordenação: As ações de extensão tiveram as seguintes participações 
ligadas à UFRN: WTR 2019 - 58 participantes; Minicurso de Docker – 6 
participantes; Minicurso de PDTI – 8 participantes; e O minicurso de Docker – Turma 
EAJ – 11 participantes. Os arquivos com a lista de presença e lista de participantes 
foram anexados à pasta “Indicadores de Resultado Acadêmico – Item 1, 2, 3, 4 e 7. 

83 

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

Nota da Coordenação: As ações de extensão tiveram as seguintes participações 
externas: WTR 2019 - 93 participantes; Minicurso de Docker – 18 participantes; 
Minicurso de PDTI – 14 participantes. Os arquivos com a lista de presença e lista de 
participantes foram anexados à pasta “Indicadores de Resultado Acadêmico – Item 
1, 2, 3, 4 e 7. 

125 

4. Municípios do RN contemplados por ações de extensão; 

Nota da Coordenação: Com o WTR 2019 conseguimos contemplar 12 municípios 
do RN: Acari, Apodi, Caicó, Ceará-Mirim, Currais Novos, Espírito Santo, Extremoz, 
Macaíba, Mossoró, Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante. A mesma ação 
também contemplou 06 municípios externos ao RN: Alagoa Grande/PB, Brasília, 
Itambé/PE, João Pessoa, Recife, Rio de Janeiro. 

12 

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); 

Nota da Coordenação: Comprovação realizada por meio de lista de presença, fotos 
e comprovação de cadastro do sigaa inserida na pasta: Indicadores de Resultado 
Acadêmico – Item 1, 2, 3, 4 e 7. 

03 

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

Nota da Coordenação: Foram celebradas 7 parcerias no período, a saber: CAERN; 
RNP; SEEC; SEMPLA; SENAC; SESAP; e SESED. 

07 

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

10. Artigo completo submetido ou publicado em periódico de circulação nacional 
e/ou local; 

--- 
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11. Artigo completo submetido ou publicado em periódico nacional e/ou internacional 
indexado;  

--- 

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

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

14. Artigo de divulgação publicado em revistas ou jornais, impressos ou digitais; --- 

15. Capítulo de livro publicado ou a ser publicado com ISBN; --- 

16. Livro didático, técnico ou cultural publicado ou a ser publicado com ISBN; --- 

17. Projetos de iniciação científica, realizados em função do projeto; --- 

18. Monografias realizadas em função do projeto; 

Nota da Coordenação: Foram gerados 5 monografias geradas durante o Estágio 
Supervisionado dos estudantes a saber: Mário Sérgio, Maria Elisa, Breno Dantas, 
Vitor Fassanaro e Haroldo Viana, cujos documentos comprobatórios constam na 
pasta de Indicadores de Resultado Acadêmico – Item 18. 

05 

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; 

Nota da Coordenação: Foi realizado um TCC, cujo título foi “Desenvolvimento de 
um módulo de monitoramento e acionamento remoto aplicado no provedor PoP-RN”, 
escrito pelo estudante Mário Sérgio Carreira Rolim. Comprovação anexada à pasta 
de Indicadores de Resultados, item 22. 

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 videoconferência, 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; 

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

Nota da Coordenação: Nesse período, não temos resultados a apresentar. 
Correntemente, todos os trabalhos estão em desenvolvimento e, acreditamos que 
até o final do período conseguiremos finalizar estas ações. 

--- 

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

--- 

35. Registro de software desenvolvido; 

Nota da Coordenação: Apesar do processo para registro via SIGAA ter sido iniciado 
para os softwares OTDR Report e o Sistema de Controle de Acesso por Biometria 
(Impressão Digital), os mesmos ainda não tiveram seus registros concluídos. 
Esperamos concluí-los ao final do período. 

--- 

36. Prêmios;   --- 

37. Outros (detalhar); 

Nota da Coordenação: 

 a) Oferta de Bolsa de Pesquisa a alunos de graduação; 

O Núcleo de Redes Avançadas/PoP-RN oferece por meio seleção vagas para 
estudantes atuarem como bolsistas de pesquisa no Projeto, vinculados à FUNPEC. 
No período deste relatório, os 7 (sete) estudantes relacionados na última prestação 
de contas, tiveram seus Termos de Compromisso renovados, a saber: 
 Mário Sergio Carreira Rolim – Engenharia Elétrica - Matrícula: 2014085620 
 Gabriel Maia de Macedo - Engenharia Elétrica – Matrícula: 20150131542 
 Bruno Jamelli Franco Campelo - Análise e Desenvolvimento de Sistemas - 

Matrícula: 2016043521 
 Janssen Cristian Martins - Tecnologia em Redes de Computadores – Matrícula: 

20181014050006 
 Fábio Leoli Júnior - Engenharia Elétrica - Matrícula: 20170051930 
 Heverton Gomes - Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Matrícula: 

20180122123 
 Maria Elisa Monteiro Fontenelle - Ciências e Tecnologia - Matrícula: 

2013019273 
 

Os Termos de Compromisso dos bolsistas foram anexados à pasta dos Indicadores 
de Resultado Acadêmico - Item 37 – pasta Bolsa de Pesquisa. Importante mencionar 
que dos estudantes relacionados acima, Mário Sérgio e Maria Elisa tiveram seus 
Termos encerrados em janeiro/2020 e, o estudante Heverton Gomes migrou para 
outro projeto, visto a necessidade de adequação de carga horária e atividades. 
 
b) Oferta de Estágio Supervisionado; 

Na última prestação de contas, 7 (sete) estudantes desenvolviam atividades práticas 
relacionadas a sua área de formação acadêmica: 
 Mário Sergio Carreira Rolim – Engenharia Elétrica - Matrícula: 2014085620 
 Dmytres Kelven dos Santos Nunes - Engenharia da Computação – Matrícula: 

20160154193 
 Maria Elisa Monteiro Fontenelle - Ciências e Tecnologia - 20180008951 
 Breno Dantas Mendonça - Engenharia Elétrica - 2015026052 
 Pedro Augusto de Oliveira Neto - Engenharia Elétrica - 2015023293 
 Vitor Fassanaro Cortez de Carvalho - Engenharia Elétrica – 2014075348 
 Haroldo Viana Arruda Silva - Engenharia Elétrica – 2014025533 

 
Destes, apenas Dmytres Kelven e Pedro Augusto continuam a desenvolver seus 
estágios. Os demais já finalizaram sua participação no PoP-RN e seus relatórios 
foram anexados à pasta dos Indicadores de Resultado Acadêmico – Item 18. 

04 
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c) Oferta de Bolsa de Apoio Administrativo e Técnico da UFRN (Fonte 
Pagadora: PNAES); 

Nota da Coordenação: Os estudantes citados na última fiscalização que 
continuaram executando suas atividades no PoP-RN foram: 
- Gabriel Ribeiro de Freitas - Engenharia da Computação - 2019000939 
- Kaline da Silva Marques - Engenharia de Telecomunicações - 20190001319 
- Matheus Fagundes Brito de Lima - Tecnologia da Informação - 20180119567 
- Francyrglei Gicele Melquiades da Silva - Gestão de Políticas Públicas – 
20180075570. 
 
Esta última, encerrou seu vínculo em fevereiro/2020, e no período desta fiscalização, 
houve a inclusão do estudante Ailson Forte dos Santos - Ciência da Computação – 
Matrícula nº 20190152609, cuja solicitação de cadastro e Plano de Atividades 
constam anexadas à pasta de Indicadores de Resultado Acadêmico – Item 37 – 
Bolsa PNAES. 
 

d) Produção de Relatórios Técnicos de Atividades e Relatórios de Pesquisa de 
trabalhos de P&D; 

Nota da Coordenação: Nesse período, os bolsistas direcionados à pesquisa 
continuaram a desenvolver seus relatórios, gerando 03 (três) documentos que foram 
anexados às pastas das metas (11, 12 e 13) que estão vinculados, cujos temas 
foram listados à seguir: 

- Gerenciador de Bilhetes de Reparo – Bolsista Bruno Jamelli; 

- Automação de configuração de ativos de redes utilizando Ansible – Bolsista 
Janssen; 

- Solução de reconhecimento facial utilizando IoT – Bolsista Gabriel. 
 

Nota da Fiscalização: A coordenação comprovou todas as quantidades inseridas no quadro 
acima como executadas, exceto para as parcerias firmadas uma vez que os documentos, 
segundo a coordenação do projeto, já se encontram na PROPLAN. 

 
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); 
 

Quanto ao cumprimento das metas estabelecidas no projeto, cabem os seguintes 
comentários: 

Meta 1 – Garantir a operação segura e ininterrupta das estações servidoras e 
equipamentos ativos de rede do PoP-RN, com um índice de disponibilidade de 99,8% ao 
mês. 

O PoP-RN continua mantendo o acesso da UFRN à Internet, através do backbone 
da RNP (rede Ipê), de forma confiável e com boa qualidade. As medidas do índice de 
disponibilidade do acesso do PoP-RN ao backbone da RNP no período de 01/09/2019 a 
29/02/2020, disponibilizadas pelo Centro de Operações (NOC) do PoP-RN, indicam um valor 
médio efetivo de 100%, tanto pelo PoP-RN quanto pela RNP (anexado a este documento se 
encontra o relatório parcial entregue à RNP, referente ao período desta fiscalização: 
“RelatorioParcial_PT_PoP-RN_2019_2020_RNP”). As medidas destes índices de 
disponibilidade, executados tanto pelo PoP-RN quanto pela RNP, atestam o cumprimento 
integral dessa meta, com valores superiores ao inicialmente previsto. 

O índice de disponibilidade do PoP-RN reflete o cuidado na manutenção das 
instalações e equipamentos de comunicação operados por nossa equipe. Mesmo o índice de 
disponibilidade da RNP superou largamente o valor inicialmente previsto de 99,80%, e levou 
em conta a interrupção ocorrida sob sua responsabilidade, que se deveu à necessidade de 
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atualizar a configuração de alguns equipamentos de comunicação que integram o backbone 
nacional. As falhas de responsabilidade da RNP são acompanhadas pelo seu Centro de 
Engenharia e Operações (CEO/RNP) e estão fora do escopo de atuação da nossa equipe 
técnica. A seguir apresenta-se um resumo do índice de disponibilidade medido no período: 

Mês PoP-RN RNP Causas 

Setembro/19 100,00% 100,00% --- 
Outubro/19 100,00% 100,00% --- 

Novembro/19 100,00% 100,00% --- 
Dezembro/19 100,00% 100,00% --- 

Janeiro/20 100,00% 100,00% --- 
Fevereiro/20 100,00% 100,00% --- 

Média 100,00% 100,00% --- 
 
Além do acesso à Internet, o PoP-RN forneceu durante este período, para a UFRN, 

conectividade física entre diversas de suas unidades. Através da Rede GigaNatal, e agora 
contando também com sua extensão (a Rede GigaMetrópole), as unidades localizadas na 
região metropolitana de Natal estão conectadas entre si, formando a rede corporativa da 
UFRN. As seguintes unidades da UFRN abrigam GigaPoPs da rede, que se interligam ao 
PoP-RN a 10 Gbps (dez Gigabits por segundo): Departamento de Odontologia (ODONTO), 
Centro de Ciências da Saúde (CCS), Museu Câmara Cascudo (Museu), Escola Agrícola de 
Jundiaí (EAJ - Macaíba). 

De cada um destes GigaPoPs sai um enlace de 1 Gbps interligando as unidades da 
UFRN à rede corporativa da instituição, com exceção do GigaPoP EAJ, de onde saem três 
enlaces de 1 Gbps: um para EAJ CVT, outro para EAJ Ensino Médio e outro para EAJ 
Ensino Superior. Também através da Rede GigaNatal, as seguintes unidades da UFRN se 
encontram conectadas diretamente ao PoP-RN, independentemente da rede óptica da 
UFRN: o Campus Central da UFRN (através da SINFO) e o Instituto Metrópole Digital a 
10Gbps, o Departamento de Enfermagem, a Escola de Música, a TV-U (COMUNICA) e o 
LAIS (Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde) a 1 Gbps. Conectadas diretamente 
ao GigaPoP CCS, existem as seguintes unidades: Hospital Universitário Onofre Lopes, 
Maternidade Escola Januário Cicco e Departamento de Oceanografia e Limnologia a 1 
Gbps. Ainda utilizando enlaces ópticos da Rede GigaNatal, o Departamento de Urgências e 
Emergências está conectado a 1 Gbps, através do Hospital Walfredo Gurgel e o 
Departamento de Infectologia também está conectado a 1 Gbps, através do Hospital Giselda 
Trigueiro.  

A Torre da TVU também está conectada diretamente ao PoP-RN, provendo acesso 
à Superintendência de Comunicação da UFRN. Através da Rede Óptica de Acesso, o PoP-
RN custeou e interligou as Residências Universitárias, situadas na Praça Cívica e na Rua 
Mipibú, através de enlaces de 20 Mbps da rede de acesso óptica instalada.  

Durante o período desse relatório, a grande maioria destes acessos providos pelo 
PoP-RN/Rede GigaNatal à UFRN, na área metropolitana de Natal, operaram com índice de 
disponibilidade de 100,00%: a única exceção foi o Departamento de Infectologia (Hospital 
Giselda Trigueiro), que operou com um índice de 92,75% nos meses de 2019 e 99,64% nos 
meses de 2020, devido à falha no fornecimento de energia elétrica no concentrador 
(GigaPoP) que interliga a unidade (causado por um blackout que danificou diversos 
equipamentos no Estado) e ao rompimento na “última milha” do cabo óptico que interliga 
esta unidade à rede. Ressaltamos a disponibilidade da conexão do Campus Central da 
UFRN ao PoP-RN neste período, através da Rede GigaNatal, que foi de 100% (cem por 
cento), tendo sido eliminados todos os problemas que afetavam esta conexão relatados em 
anos anteriores.  

Através do projeto Veredas Novas, a RNP fornece conectividade a três campi da 
UFRN localizados em cidades do interior do Estado: o campus de Caicó, o de Currais Novos 
e o de Santa Cruz estão conectados a 100 Mbps. Através da EBSERH foi contratado um 
enlace de 10 Mbps (Oi) para o Hospital Universitário Ana Bezerra, entretanto, este enlace 
será em breve fornecido pela MOB Telecom a uma velocidade de 100 Mbps.  

Atualmente, os enlaces para Caicó e Currais Novo são contratados à Online 
Telecom, e o enlace para o campus de Santa Cruz é contratado à Tely: durante todo o 
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período deste relatório foram registradas algumas falhas nestes enlaces, deixando a 
disponibilidade dos circuitos um pouco abaixo do desejável, conforme mostrado no quadro a 
seguir. Neste período, somente o enlace provido pela Oi apresentou melhora na sua 
disponibilidade, todos os outros três enlaces (Caicó, Currais Novos e Santa Cruz) 
apresentaram uma piora com relação às medidas no período anterior e não atingiram a meta 
de um índice mínimo de 99,8%. As falhas ocorreram principalmente por problemas elétricos 
em estações de transmissão das operadoras contratadas pela RNP e por rompimentos do 
cabeamento óptico. A equipe técnica do PoP-RN acompanhou todas estas ocorrências, 
prestando o suporte técnico necessário à RNP e à UFRN. A seguir apresenta-se um resumo 
do índice de disponibilidade no período:  

 

Cliente Operadora Período Disponibilidade (%) 

UFRN - Caicó Online Telecom 09/2019 a 02/2020 99,78 

UFRN – Currais 
Novos 

Online Telecom 09/2019 a 02/2020 99,59 

UFRN- Santa Cruz Tely 09/2019 a 02/2020 97,23 

UFRN - HUAB Oi 09/2019 a 02/2020 100 

 
O arquivo anexado na pasta “Meta 1”, “RelatorioParcial_PT_PoP-

RN_2019_2020_RNP”, mostra a disponibilidade de todos estes enlaces durante os seis 
meses de que trata este formulário e detalha as falhas registradas nos enlaces providos pela 
outras operadoras em cada mês do período considerado.  

Além disso, a banda de acesso da UFRN à Internet também foi registrada no 
período de setembro de 2019 a fevereiro de 2020 e o gráfico de monitoração, anexado a 
este documento (“trafego_set-2019_fev-2020(SW.UFRN.BGP).png”, na pasta “Meta 1”), 
mostra que a UFRN vem utilizando, em média, uma banda entre 2 Gbps (dois gigabits por 
segundo) e 3,5 Gbps (três e meio gigabits por segundo) e, no máximo, uma banda de saída 
de 3,48 Gbps, graças à instalação da interface de 10 Gbps (dez gigabits por segundo) 
realizada anteriormente. Este consumo ainda está atendendo completamente à demanda da 
UFRN e a interface instalada opera com grande folga. 

 
Meta 2 – Manter o serviço de plantão em sobreaviso do PoP-RN 

O serviço de plantão em sobreaviso 24x7 está funcionando regularmente de acordo com 
escala mensal dos técnicos (Vide Tabela 1 do Relatório de Comprovação da Meta 2, na pasta 
“Meta 2”). Todos os chamados são atendidos e resolvidos rapidamente. No período de 
setembro de 2019 a fevereiro de 2020, foram registrados somente 06 eventos, onde o técnico 
de plantão em sobreaviso foi acionado e precisou atender de forma presencial. A Tabela 3 do 
Relatório descreve as atividades realizadas durante estes eventos, que vão desde 
manutenções programadas de equipamentos e sistemas a chamados relacionados a 
problemas locais (rompimento de fibras e outros), ou devido a problemas com as operadoras  

A descrição da meta cadastrada no projeto prevê a utilização de uma métrica para 
melhor avaliar a eficiência deste serviço de atendimento, a saber: “efetuar o atendimento de, 
no mínimo, 75% dos acionamentos efetuados na primeira hora; de 10% em até três horas; e 
de 10% em até seis horas “, supondo que estes atendimentos são “registrados através do 
OTRS, possibilitando a geração de relatórios semestrais consolidados”. Entretanto, faz-se 
necessário registrar que o tempo de atendimento mencionado nesta métrica se refere ao 
intervalo de tempo entre a abertura de chamado por parte do usuário e a resposta da equipe 
técnica do PoP-RN, informando: o motivo da interrupção, o diagnóstico do incidente registrado 
e a previsão de retomada do serviço de conectividade. Para ser possível fornecer as 
informações mencionadas nessa meta, neste período de fiscalização, nossa equipe técnica 
adequou o registro dos atendimentos realizados, o que é apresentado na Tabela 4 do 
Relatório já mencionado. Em resumo, a Tabela mostra que neste período, o serviço de 
sobreaviso do PoP-RN recebeu o total de 30 chamadas, tendo respondido a 100% destas 
chamadas durante a primeira hora, o que caracteriza o atingimento máximo da meta 
pretendida, garantindo que foi prestado um atendimento adequado, em regime 24 h x 7 
dias/semana, a todos os usuários das redes operadas pelo PoP-RN e pelo Centro de 
Operações da Rede GigaNatal. 
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Meta 3 – Manter as operações do Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de 
Incidentes de Segurança do PoP-RN (CERT-RN) 

Na área de segurança da informação, o PoP-RN tem acompanhado e participado do 
tratamento dos incidentes de segurança identificados localmente, através da ferramenta 
SGIS, e também daqueles reportados pelo CAIS/RNP aos clientes, incluindo a UFRN. No 
período deste formulário, o PoP-RN manteve a operação do seu CSIRT, juntamente com o 
CAIS, que também tem orquestrado a implantação e desenvolvimento dos CSIRT das 
instituições clientes no RN, no que o PoP-RN tem dado bastante apoio. 

Da mesma forma que no caso da meta anterior, previu-se a utilização de uma métrica 
para melhor avaliar a eficiência desta atividade, a saber: “efetuar o fechamento dos tickets de, 
no mínimo, 50% nas primeiras 4 horas; de 25% em até 8 horas; e de 20% em até 24 horas”. 
Como a métrica definida prevê a contabilização do tempo utilizado até o fechamento do ticket 
do incidente, foi feita uma filtragem do total de incidentes reportados ao PoP-RN, para análise 
somente daqueles que são de competência exclusiva da nossa equipe técnica: o fechamento 
dos incidentes registrados no âmbito das redes das instituições clientes é de responsabilidade 
daquelas instituições, uma vez que nossa equipe técnica não tem como tomar as medidas 
necessárias ao fechamento destes tickets.  

Nesta perspectiva, o relatório anexado na pasta “Meta 3” (“Relat_incidentes-
ago_fev_2020.pdf”) inclui as tabelas mensais dos incidentes de segurança registrados com os 
respectivos tempos de resolução. Conforme mostrado neste relatório, temos a seguinte 
situação considerando todo o período da atual fiscalização: foram registrados 30 incidentes de 
segurança no período, sendo que 57% dos tickets gerados foram fechados nas primeiras 4 
horas, 3% dos tickets se encontram na segunda faixa (entre 4 e 8 horas), 30% na terceira 
faixa (entre 8 e 24 horas) e somente 10% na pior faixa (acima de 24h). Este resultado está 
muito próximo do atingimento completo da meta, sendo considerado bastante satisfatório e 
apresentando, definitivamente, uma evolução significativa dos resultados atingidos no último 
período de fiscalização. 

Assim, na perspectiva do PoP-RN, apesar do atendimento ao projeto Rede Giga 
Metrópole, que envolve aproximadamente 360 escolas da região metropolitana de Natal, os 
incidentes e vulnerabilidades são muito poucos e estes tem sido rapidamente resolvidos 
quando reportados. Esta situação reflete as medidas que foram tomadas junto aos 
responsáveis pelas escolas atendidas no âmbito das Secretarias de Educação estadual e 
municipais, quando se definiu, em conjunto, procedimentos para tratamento destes incidentes, 
a exemplo do possível bloqueio do acesso da escola, até a resolução do incidente registrado. 
Com a adoção destes procedimentos, reduziu-se o tempo de resposta das escolas e 
melhorou-se o resultado da métrica adotada para esta meta. 

 
Meta 4 – Garantir a participação dos coordenadores e técnicos do PoP-RN nos eventos 
promovidos pela RNP (Workshop e Capacitação) e outros 

Conforme atestado pelos comprovantes anexados a esse relatório, esta meta obteve 
bons resultados no período desta fiscalização. 

 
Meta 5 – Manter a infraestrutura física das redes ópticas e sem fio operadas pelo PoP-
RN e pelo Centro de Operações da Rede GigaNatal 

A manutenção preventiva e corretiva do cabeamento óptico das redes operadas pelo 
PoP-RN e pelo Centro de Operações da Rede GigaNatal e suas extensões é realizada por 
uma empresa contratada pela UFRN, a Interjato. Através deste contrato, a manutenção desta 
infraestrutura é realizada preventivamente através de vistorias quadrimensais e 
corretivamente, sob demanda, na ocorrência de sinistros envolvendo a rede. Anualmente é 
gerado um relatório, consolidando todas as ações de manutenção realizadas. De acordo com 
os prazos estabelecidos no contrato, este relatório anual somente será gerado no mês de 
junho de 2020 e encaminhado à ProAD. Assim, mesmo que as ações de manutenção estejam 
ocorrendo com regularidade, somente no próximo formulário de fiscalização será possível 
apresentar o relatório que falta comprovar nesta meta.  

 
Meta 6 – Dar suporte à realização de estudos e gestão dos acordos, contratos e 
convênios com as instituições parceiras 

Durante o período considerado, a UFRN estabeleceu e/ou manteve laços de 
cooperação e parceria com diversas organizações públicas e privadas, tendo como objeto as 
atividades desenvolvidas pelo PoP-RN e pela Rede GigaNatal. Entre setembro/2019 e 
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fevereiro/2020 foram renovadas parcerias com sete instituições. 

Dentre estas parcerias pode-se citar:  
 Instituição Instrumento Jurídico Vigência 
1 CAERN Convênio nº 7018.11.0118 23/09/2019 a 22/09/2022 

2  RNP 
2º Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviços nº 002934 

01/10/2019 a 30/09/2020 

3 SEEC 3º Termo Aditivo ao Termo Cooperação 17/12/2019 a 16/12/2020 
4 SEMPLA Termo de Cooperação 02/01/2020 a 30/12/2021 
5 SENAC Convênio de Cooperação 04/09/2019 a 03/09/2020 

6 SESAP 
1º Termo Aditivo ao Convênio de 
Cooperação Técnica 

28/12/2019 a 27/12/2020 

7 SESED Termo de Cooperação 30/12/2019 a 29/12/2020 
 
Conforme já mencionado, os originais dos documentos estão mantidos na PROPLAN e 

digitalmente na mesa virtual do SIPAC. 
Novas parcerias começaram e/ou continuaram a ser negociadas durante este período, 

ampliando o escopo de atuação do PoP-RN, que futuramente deve atender também às 
seguintes instituições: Secretaria Municipal de Saúde, Justiça Federal, IDEMA, CODERN e o 
Grupo de Instrução Tática e Especializada da Aeronáutica (GITE). 

 
Meta 7 – Dar suporte ao Governo do Estado do RN na realização de estudos, concepção 
e implantação de uma rede estadual de comunicação de dados, chamada Infovia 
Potiguar 

No relatório de fiscalização do período anterior, descreveu-se o contexto do projeto e 
implantação da Infovia Potiguar. No período agora considerado, as ações que estavam em 
curso naquele período continuaram a ser executadas, a saber: 

 Com relação à elaboração dos projetos de Engenharia e à construção dos trechos de 
rede: 

No Setor Leste, a Inovanet conseguiu neste período a carta de aprovação de dois dos quatro 
projetos submetidos à COSERN. Espera-se para qualquer momento a aprovação dos outros 
dois projetos ainda pendentes. Para dar início à construção dos trechos de rede previstos, a 
RNP já enviou para a empresa todos os cabos de fibra óptica necessários e também já 
contratou a fabricação dos novos postes previstos nos projetos para a implantação do 
cabeamento. Neste período foram realizadas várias reuniões com os técnicos envolvidos, 
tanto da UFRN (Núcleo de Redes Avançadas - NuRA), quanto da RNP e da Inovanet, e 
elaborou-se um cronograma de execução de todos os quatro trechos constantes deste setor, 
com previsão de início no meio do mês de março e término em agosto próximo. 

No Setor Seridó, a COSERN está muito atrasada na análise dos projetos submetidos pela 
MOB Telecom. Apesar destes projetos técnicos terem sido protocolados há mais de seis 
meses, e a COSERN dizer que o prazo máximo de análise é de três meses, claramente a 
concessionária não está honrando seus compromissos. Assim, a equipe técnica do NuRA tem 
mantido contato diário com o responsável pelo acompanhamento destes projetos na COSERN 
e cobrado insistentemente a liberação dos projetos. Entretanto, apesar das promessas e 
repetidos prazos não cumpridos, ainda aguardamos a aprovação destes projetos técnicos. 
Este atraso está impactando sobremaneira no cronograma de execução da MOB Telecom, 
que não pode iniciar nenhum outro procedimento, enquanto as cartas de aprovação não 
forem emitidas. 

Finalmente, no Setor Oeste, a preocupação tem sido com a empresa contratada para a 
construção dos trechos de rede: apesar de repetidas cobranças por parte de nossa equipe 
técnica, a Online Telecom ainda não ajustou os projetos técnicos dentro dos padrões exigidos 
pela COSERN. No início deste mês de fevereiro, a empresa protocolou os projetos à revelia 
de nossa equipe, e é quase certo que os mesmos não sejam aprovados. A RNP, responsável 
pela contratação da empresa, foi notificada formalmente pela coordenação do projeto e fomos 
informados que a empresa está se comprometendo a executar os ajustes solicitados e 
resubmeter os projetos para análise. Desta forma, este é o setor com cronograma mais 
atrasado. 

Com a contratação, pela FUNPEC, de dois novos analistas de rede, na área de projetos, 
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conseguimos reforçar a equipe de acompanhamento dos projetos da etapa 1 da Infovia e, 
com isso, está sendo possível pressionar diariamente o responsável na COSERN pelo 
acompanhamento dos projetos técnicos submetidos para análise, além de agilizar toda uma 
série de procedimentos necessários nesta fase. 

 Com relação à celebração do acordo RNP x COSERN: 

Como parte da estratégia de sustentabilidade da futura operação da Infovia Potiguar, 
resolveu-se adotar a mesma iniciativa tomada pela UFRN na gestão da expansão da Rede 
GigaNatal, que se provou bastante adequada. Seguindo esta estratégia, encaminhou-se à 
COSERN a minuta de um acordo entre a concessionária e a RNP (responsável pela 
implantação da rede), estabelecendo a cessão para uso da COSERN de dois pares de fibras 
ópticas em todo o cabeamento que será implantado, em troca da permissão de uso de todo o 
posteamento de propriedade da concessionária necessário à implantação da Infovia Potiguar. 
A citada minuta foi encaminhada à COSERN em março de 2019 e passou todo o ano sendo 
analisada pelos setores indicados da concessionaria. Finalmente, em dezembro, foi aprovada 
uma versão final de consenso entre as partes, que está sendo encaminhada para assinatura 
das duas instituições. Toda a negociação dos termos deste acordo foi acompanhada 
localmente pela equipe técnico-administrativa do Núcleo de Redes Avançadas da UFRN. 

 Com relação à celebração do “Memorando de Entendimentos”: 

Conforme mencionado no formulário de fiscalização anterior, o “Memorando de 
Entendimentos” é a formalização do compromisso assumido pelos reitores das quatro 
universidades públicas do Estado, visando o compartilhamento da gestão da Infovia Potiguar. 
Esta articulação é a base do modelo de governança proposto para a rede estadual, conforme 
o anteprojeto original da Infovia, elaborado pela equipe do NuRA/UFRN. De forma semelhante 
ao acordo anteriormente mencionado, a minuta do Memorando foi encaminhada para análise 
das quatro instituções envolvidas e também passou todo o ano de 2019 sendo ajustada. Em 
fevereiro deste ano, o Memorando foi finalmente assinado pelos quatro reitores, durante a 
reunião do Fórum de Reitores que ocorreu em Mossoró. Neste Memorando foi estabelecida a 
constituição de uma comissão, com um representante de cada instituição, que deve detalhar 
as competências, direitos e deveres de cada instituição, elaborando a minuta de um acordo 
multi-institucional a ser firmado futuramente. O representante da UFRN na Comissão é o 
Diretor do Núcleo de Redes Avançadas, atual coordenador desse projeto. 

 Com relação à elaboração do anteprojeto de expansão da Infovia: 

A contratação já mencionada de dois novos projetistas de redes viabilizou a elaboração do 
anteprojeto de expansão da Infovia Potiguar, denominada Infovia etapa 2, a partir das 
premissas e levantamentos realizados previamente pela coordenação do projeto. O 
documento produzido já foi disponibilizado nesta fiscalização, para verificação da PROPLAN, 
mas ainda não chegou a ser encaminhado formalmente a nenhuma instância de 
financiamento. Até o momento, o anteprojeto foi apresentado na última reunião do Fórum de 
Reitores do RN e à direção do IMD (com a presença do deputado federal João Maia). Durante 
os próximos meses, este anteprojeto deve ser apresentado para a RNP, para alguns 
Secretarios de Estado e outros parlamentares, para que se defina uma estratégia de 
financiamento do mesmo. 

 
Meta 8, Meta 9 e Meta 10 – Foram cumpridas nos períodos anteriores a esta fiscalização, não 
sendo ampliadas nesse 1º Termo Aditivo de Contrato do Projeto PoP-RN /Rede GigaNatal. 
 
Meta 11 – Desenvolver um Sistema de Gerenciamento de Incidentes  

Nos últimos meses, o referido projeto foi atualizado em termos de novos requisitos e 
mudanças de arquitetura. Registramos também mudanças na equipe de desenvolvimento. 
Estas mudanças de percurso necessárias acarretaram consequências positivas e negativas 
ao cronograma de execução do projeto. As consequências positivas foram a possibilidade de 
lidar com situações de mudança intensa de requisitos, como as que ocorrem frequentemente 
em uma softhouse, correção e diagnóstico de problemas de modelagem, fomento a 
introdução de outras tecnologias que passaram a ser utilizadas no projeto, situações reais 
refletidas no dia a dia de desenvolvimento de uma aplicação Web com requisitos tão 
específicos. Como consequências negativas, tendo em vista a limitação de conhecimento da 
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equipe acerca das tecnologias utilizadas, bem como na dificuldade em diagnosticar possíveis 
problemas e gerenciar mudanças de modelagem, ocorreu um aumento do tempo de 
desenvolvimento, testes e implantação da ferramenta. De qualquer modo, acredita-se que o 
projeto será finalizado ainda neste período do corrente Plano de Trabalho. 

Isto posto, é possivel relatar que o gerenciador de bilhetes de reparo continua em 
desenvolvimento, com funcionalidades mais fluidas e requisitos novos implementados, sob 
uma arquitetura mais robusta e difundida dentro da instituição. Já foi realizada sua 
modularização e inserção do novo Sistema ERP (Enterprise Resource Planning) da 
instituição, o PoP-ERP System, como um módulo ou artefato de software adicional. 
Atualmente, se utiliza uma ampla estrutura de componentes comuns e já prontos, que 
auxiliam e facilitam a vida do programador, aumentando a produtividade, bem como a 
integração da equipe, que passou a utilizar a mesma tecnologia, podendo cooperar entre si 
dentro de um ambiente de desenvolvimento em equipe, propiciando maior rapidez na 
resolução de problemas, maior comunicação entre os desenvolvedores e gestão da 
instituição. Este novo cenário está implicando, principalmente, na diminuição do tempo de 
desenvolvimento, testes e implantação dos artefatos produzidos. 

 
Meta 12 - Automação de configuração de ativos de redes utilizando Ansible. 
O Ansible é uma ferramenta de grande utilidade nos ambientes de TIC. Suas funcionalidades 
permitem configurar, de forma automatizada, um grande número de ativos de redes, trazendo 
inúmeras vantagens para as corporações, tais como: redução no tempo de serviço e redução 
no trabalho repetitivo por parte dos funcionários. As práticas DevOps atestaram que, além de 
unificar as equipes de Desenvolvimento e Operações, proporcionando um ambiente mais 
agradável de se trabalhar, também asseguram uma maior produtividade por parte dos 
funcionários, eliminando atividades monótonas e repetitivas. Este trabalho aprofundou os 
estudos acerca da ferramenta duurante o atual período e, nos próximos meses, espera-se 
partir para sua implementação dentro do PoP-RN. Assim, planeja-se aplicar os conhecimentos 
adquiridos nos ativos de rede reais do backbone da instituição e automatizar a configuração 
destes, utilizando os conceitos de DevOps e provisionamento ágil de infraestrutura para 
aperfeiçoar, ainda mais, os serviços oferecidos pelo PoP-RN. 
 
Meta 13 – Solução de reconhecimento facial utilizando IoT 
A parte referente à pesquisa bibliográfica já avançou bastante e algumas definições de projeto 
já foram tomadas. Assim, com base nos estudos e testes realizados, tendo com foco principal 
os resultados mostrados nos gráficos 1 e 2 do relatório disponibilizado na pasta “Meta 13”, 
será dada continuidade ao desenvolvimento do projeto. A proposta é a utilização de um banco 
de dados previamente cadastrados com todos os usuários e, partindo de uma imagem de 
entrada, capturada pela câmera do dispositivo, realizar a operação de reconhecimento facial. 

De acordo com as análises feitas até a presente data, a solução apresentou um grau 
satisfatório de acurácia, mostrando que as técnicas escolhidas são tecnologias viáveis para 
ser utilizadas no projeto, oferecendo, assim, um suporte adequado aos requisitos da solução. 
Nos próximos meses, espera-se concluir a implementação de um protótipo viável. 

 
Meta 14 – Apoio às atividades das equipes administrativa e técnica e ao funcionamento 
do espaço físico que abriga o Projeto 

Essa meta será comprovada ao final do período de execução, por meio de um relatório 
anual, o qual apresentará as requisições cadastradas que foram apoiadas por essa meta. 

 
Comentamos a seguir os resultados acadêmicos listados na cláusula oitava (Dos 

resultados acadêmicos esperados na execução do contrato) do contrato 6677.21.1418 
firmado entre a UFRN e a FUNPEC, e que se referem à execução desse projeto acadêmico: 

 
1. Cinco serviços avançados de rede com suporte técnico. 

Tanto a UFRN quanto todas as outras instituições no Estado que estão autorizadas 
a ter acesso à rede da RNP tem a sua disposição, não apenas cinco serviços avançados de 
rede, mas diversos serviços que estão agrupados em cinco grandes áreas. A equipe técnica 
do PoP-RN disponibiliza suporte técnico local a alguns destes serviços, enquanto outros 
recebem suporte técnico através da equipe da própria RNP. 

Os principais benefícios dos serviços da RNP são facilitar e promover a 
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comunicação, a colaboração à distância e a disseminação de conhecimento. As informações 
sobre os serviços disponibilizados pela RNP para suas organizações usuárias e 
comunidades de clientes especiais e estratégicos encontram-se consolidadas no Catálogo 
de Serviços da RNP, mas uma descrição resumida de cada serviço pode ser encontrada no 
site https://www.rnp.br/servicos, estando os mesmos classificados da seguinte forma: 
Gestão de Identidade e Segurança, Hospedagem e armazenamento, Colaboração a 
distância, Suporte à e-Ciência e Ambientes para Experimentação.  

A seguir, listamos os serviços atualmente disponíveis em cada uma das áreas de 
serviços acima mencionadas, descrevendo em mais detalhes alguns deles: 

 Gestão de Identidade e segurança: A RNP reúne as Instituições Federais de Ensino 
Superior (IFES), Unidades de Pesquisa (UP) e demais instituições acadêmicas em uma rede 
de confiança, denominada Comunidade Acadêmica Federada (CAFe), também realiza 
emissão de certificados digitais do tipo SSL através da Infraestrutura de Chaves Públicas 
para Ensino e Pesquisa (ICPEdu) e disponibiliza o vTest para a detecção de 
vulnerabilidades de segurança; 

 Hospedagem e armazenamento: Dois novos serviços foram incluidos nesta área: o 
NasNuvens, que disponibiiza um serviço de armazenamento em nuvem através de diversos 
provedores ao redor do mundo, o Compute, que permite o gerenciamento de recursos 
computacionais de forma escalável e o já tradicional serviço de Internet Data Center (IDC), 
que é o serviço de hospedagem de equipamentos e servidores dentro do modelo conhecido 
como “colocation”. Este serviço fornece uma infraestrutura de segurança, física e lógica, 
para clientes estratégicos para o sistema nacional de CT&I, Cultura e Saúde, com garantias 
de disponibilidade e operação ininterrupta; 

 Colaboração a distância: essa área incorporou os serviços de outras áreas 
anteriormente definidas e hoje congrega diversos serviços de uso bastante intensivo pelas 
instituições usuárias, inclusive a UFRN. Pode-se listar os seguintes serviços: Eduroam, 
Conferência Web, Videoconferência, Edudrive, FileSender@RNP, fone@RNP, 
Video@RNP e Videoaula@RNP. Descreveremos os principais destes serviços utilizados 
pela UFRN adiante; 

 Suporte à e-Ciência: essa área disponibiliza serviços para transferências de dados 
em alto desempenho, a saber: MonIpê, que permite a realização de medições para verificar 
o desempenho da rede de uma instituição, Cipó, disponibiliza ferramentas para 
configuração de circuitos virtuais sob demanda, com largura de banda assegurada, Science 
DMZ, que executa transferências de dados de alto desempenho em um ambiente otimizado 
no campus, e Padex, que permite a transferência de grandes volumes de dados científicos 
entre instituições de pesquisa e instrumentos científicos; 

 Ambientes para Experimentação: essa área reune ambientes amigáveis para 
desenvolvimento de experimentos em TIC, a saber: Fibre, uma plataforma para o ensino de 
redes e experimentos em novas arquiteturas de Internet, LOFT, que permite a realização de 
testes de conformidade e desempenho com infraestruturas definidas por software, e 
GidLab, um ambiente que permite o desenvolvimento de experimentos práticos com 
autenticação e autorização e em certificação digital. 

 
Dentre os serviços avançados acima citados, descrevemos de forma mais detalhada os 
seguintes cinco serviços, que continuaram a receber, no período desta fiscalização, suporte 
direto através de ações da equipe do PoP-RN: 

CAFe: O PoP-RN faz parte deste projeto da RNP, que implementa serviços de 
identidade dentro da comunidade acadêmica. Dentre os serviços deste projeto está a 
integração dos PoPs na rede acadêmica CAFe. Este serviço implantou uma estrutura de 
autenticação centralizada no PoP-RN, através do protocolo LDAP, para sincronizar usuários 
do PoP-RN com a RNP, disponibilizando o CAFe para os funcionários do PoP. Este serviço 
também já foi implantado na UFRN. 

EDUROAM: O serviço EDUROAM tem o objetivo de disponibilizar conectividade 
sem fio em um ambiente global para os usuários cadastrados nas instituições que fazem parte 
desta comunidade. A autenticação na rede para o EDUROAM é realizada através do CAFe. 
Este projeto já está implantado tanto no PoP-RN quanto na UFRN. 

Webconferência: O serviço de Conferência Web da RNP permite a interação de 
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equipes remotas em tempo real, de forma simples, usando um computador ou dispositivo 
móvel. Recentemente, a RNP selecionou uma nova solução de plataforma para uso deste 
serviço, desenvolvida por um Grupo de Trabalho (GT) da RNP, chamada de MConf. Como 
benefícios, o MConf possui desenvolvimento nacional, é de código aberto, auditável, não tem 
licenças de uso (para RNP) e permite um número ilimitado de salas e três vezes mais 
participantes simultâneos que a plataforma utilizada anteriormente, o Adobe Connect. A partir 
de um navegador instalado, um headset e conexão com a Internet é possível organizar e 
participar de reuniões com recursos avançados de comunicação e colaboração, como: 
Compartilhamento de vídeo por webcam, Compartilhamento de áudio, Compartilhamento de 
documentos nos mais diversos formatos, Compartilhamento de desktop, Bate papo público ou 
privado e Gravação de reuniões. 

MONIPÊ: Resultado de um projeto desenvolvido em anos anteriores, esta 
ferramenta é disponibilizada pela RNP para auxílio na homologação de circuitos. Após as 
configurações necessárias entre as pontas que serão testadas (configuração de VLAN e 
endereços IP nos equipamentos envolvidos no circuito), deve-se configurar os tipos de testes 
que serão realizados (TCP e/ou UDP) e os parâmetros que deverão ser medidos.  

As configurações dos tipos de teste e agendamento dos mesmos são realizadas via 
interface gráfica, que já contém cenários de teste e parâmetros pré-definidos pela RNP, 
porém podem ser alterados em caso de necessidade. Os relatórios são enviados para os e-
mails cadastrados, contendo um resumo dos dados coletados (tipo de protocolo utilizado para 
o teste, banda em Mpbs esperada e atingida, atraso, perda e o resultado se aprovado ou não) 
e em anexo o resultado detalhado dos testes realizados. 

 
 

Além dos serviços citados, voltados para atendimento da comunidade acadêmica, existe um 
outro serviço de grande importância e de uso intensivo pelas equipes de TIC das instituições 
usuárias, que se destina mais diretamente aos gestores das redes destas instiutições. 
Descrevemos a seguir este serviço: 

 

 Service Desk: O Service Desk é uma instância de apoio, voltada à resolução de 
dificuldades que as instituições clientes dos serviços possam encontrar na entrega, acesso ou 
utilização dos mesmos. O Service Desk (SD) conta com equipes especializadas para melhor 
atender as demandas em diversos serviços que a RNP disponibiliza para os PoPs e 
instituições/clientes, além de ferramentas que auxiliam nos registros das tratativas e 
disponibilizam relatórios/gráficos conforme a necessidade do usuário.  

O NOC da RNP, no que diz respeito ao PoP-RN, é responsável pelo monitoramento 
dos circuitos dos clientes da Rede GigaNatal e Veredas, incluindo os vários setores da UFRN 
atendidos por estas redes, analisando os alertas enviados pela ferramenta (CENTREON) e, 
caso não seja alarme temporário (indisponibilidade abaixo de 10 minutos aproximadamente), 
a equipe abre um chamado e envia para a equipe do SD.  

Para os chamados vindos do NOC da RNP (exclusivamente referente à 
conectividade dos enlaces das redes monitoradas), o SD realiza as primeiras tratativas no 
chamado: durante o horário comercial é feito contato com a instituição/cliente para verificar se 
há algum problema no local, não detectando problema no local é aberto um protocolo junto à 
operadora responsável e o chamado é encaminhado para o PoP-RN. Se houver problema no 
local, a equipe do SD adiciona uma nota e encaminha o chamado para acompanhamento por 
parte do PoP-RN. Fora do horário comercial é aberto um protocolo diretamente com a 
operadora responsável pelo circuito. O PoP-RN é responsável pelas tratativas técnicas, 
acompanhamento posterior com cliente e/ou operadora e encerramento dos chamados. 

O “Open-source Ticket Request System” (OTRS) é a ferramenta utilizada por todas 
as equipes (NOC RNP, SD, PoP-RN e clientes) para abertura, acompanhamento e 
fechamento de chamados. A partir da ferramenta é possível verificar chamados já fechados 
(na fila do PoP-RN) e gerar relatórios com todas as informações dos chamados (p.ex.: 
período, cliente, tipo de causa/serviço que afetou o circuito, e outros). 
O “Splunk” coleta informações a partir do OTRS, para que os relatórios e gráficos sejam mais 
facilmente manipulados, além de prover uma interface mais amigável. Os dados gerados a 
partir deste sistema são base para gerar os Relatórios de Disponibilidade enviados para a 
RNP mês a mês, focando nas indisponibilidades causadas diretamente pela Operadora de 
cada enlace. 
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2. Dois registros de “software” desenvolvidos. 
Apesar do processo para registro via SIGAA ter sido iniciado para os software “OTDR 

Report” e o “Sistema de Controle de Acesso por Biometria (Impressão Digital)”, os mesmos 
ainda não tiveram seus registros concluídos. Esperamos concluí-los ao final do período de 
fiscalização do 1º Termo Aditivo deste projeto. 

3. Vinte e um municípios do RN contemplados por ações de extensão. 
Com o WTR 2019 conseguimos contemplar 12 municípios do RN: Acari, Apodi, 

Caicó, Ceará-Mirim, Currais Novos, Espírito Santo, Extremoz, Macaíba, Mossoró, Natal, 
Parnamirim, São Gonçalo do Amarante. A mesma ação também contemplou 06 municípios 
externos ao RN: Alagoa Grande/PB, Brasília, Itambé/PE, João Pessoa, Recife, Rio de Janeiro. 

 
4. Geração de dois novos produtos/processos. 

No período desta fiscalização, não temos resultados a apresentar. Correntemente, 
todos os trabalhos estão em desenvolvimento e, acreditamos que até o final do período 
conseguiremos finalizar estas ações. 

5. Quatro ações de Extensão. 
A primeira ação de extensão realizada se refere ao evento III WTR 2019 (III 

Workshop de Tecnologias de Rede), ocorrido em setembro/2019, que contou com um público 
de 157 participantes.  

Durante a semana deste evento também foram promovidos dois minicursos: 
Minicurso Docker, nos dias 02 e 03 de setembro, que contou com 24 participantes.  e o 
minicurso de PDTI, nos dias 03 e 04 de setembro, com 18 participantes. 

As comprovações dessas ações de extensão estão inseridas na pasta “Indicadores 
de Resultado Acadêmico – Item 1, 2, 3, 4 e 7” deste relatório. 

Assim, este resultado acadêmico previsto foi alcançado durante este primeiro 
semestre de fiscalização do projeto. 

Comentários finais: 

Fazendo um balanço geral das atividades desenvolvidas no âmbito desse projeto, é 
possível afirmar que, no período desta fiscalização, as metas tiveram bons resultados, ficando 
dentro do padrão desejado. Dois indicadores de resultados acadêmicos esperados foram 
alcançados e os demais possuem perspectiva de alcance no próximo período de fiscalização.  

Esse projeto acadêmico reflete as atividades desenvolvidas no PoP-RN e no Centro 
de Operações da Rede GigaNatal, que operam serviços de conectividade em caráter 
permanente e contínuo. Assim, estas metas e resultados acadêmicos representam somente 
um registro, num determinado período de tempo, do que vem sendo desenvolvido e 
consolidado ao longo dos últimos 21 anos. 

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

Ao fim desta terceira fiscalização do projeto em tela, mais uma vez informamos que a 

coordenação foi pontual e organizada no envio das respostas e comprovações comumente 

solicitadas pelo fiscal. RECOMENDAMOS que as boas práticas já implantadas pela 

coordenação do projeto possam continuar na próxima prestação de contas. 

Quando do preenchimento do relatório de execução físico-financeiro junto à FUNPE, 

RECOMENDAMOS que a coordenação se atenha ao quadro de metas do presente relatório e 

reproduza integralmente as informações ali dispostas. 

No mais, RECOMENDAMOS que a coordenação envide esforços no sentido de 

alcança de forma integral todos os resultados previstos, uma vez que o projeto entrou no seu 

último período de execução, caso não ocorra uma nova dilatação no seu prazo de vigência. 
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XII – Roteiro de Acompanhamento – CONCLUSÃO 
 
12.1 – Parecer técnico 
 
Período de abrangência: 29/08/2019 a 29/02/2020 
 

Vistos e analisados os documentos instruídos no processo no  23077.045990/2018-54, contrato 

6677/2018, 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, escopo desta análise,  concluímos que o projeto 

“PoP-RN/Rede GigaNatal” ATINGIU PARCIALMENTE a dimensão físico-acadêmica pactuada. 

Contudo, considerando que sua vigência vai até agosto de 2020 e diante das entregas parciais 

realizadas, OPINAMOS PELA APROVAÇÃO DOS RESULTADOS apresentados nesta 3ª 

fiscalização da PROPLAN. 

 
 

Natal/RN, 02 de abril 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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