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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

Fiscalização nº 394 Período da ação de controle 02/07/2019 a 21/08/2018

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
Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico em fomento à
Inovação na Superintendência de Informática.

Número do projeto (SIPAC) 491/2018

Tipo/Natureza do Projeto Desenvolvimento científico e tecnológico - fomento à inovação

Coordenador(a) Apuena Vieira Gomes

Objeto

Propiciar o desenvolvimento de Ciência Tecnologia e Inovação ao
processo de informatização da UFRN, no desenvolvimento e
manutenção de sistemas de informação e na evolução dos serviços de
nuvem, datacenter e suporte a usuários atendendo as demandas
institucionais e da rede de parceiros dos sistemas SIG/UFRN.

Número do Contrato 6904/2018 Vigência 22/11/2018 a 21/11/2023

Valor (R$) 67.533.068,76

Processo
23077.063244/2018-42

(X) submissão do projeto
Origem do recurso Próprio (UFRN)

Dados Bancários Banco do Brasil Ag.: 3795-8 C/C: 11.772-2



PROPLAN/UFRN Relatório de Fiscalização de Convênio/Contrato Acadêmico Pág. 2 de 16

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

Apuena Vieira Gomes UFRN Coordenadora do projeto apuena@imd.ufrn.br

Clarissa Lorena Alves
Coelho Lins

UFRN
Coordenadora de
Sistemas da SINFO

99167-6556
Clarissa@info.ufrn.br

Marcos Cesar Madruga
Alves Pinheiro

UFRN
Coordenador de Redes e
Infraestrutura da SINFO

99229-6459
madruga@info.ufrn.br

II – CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A UFRN e a FUNPEC celebraram o contrato nº 6904/2018, cujo objeto está

devidamente descrito na folha 1 (um) desse documento, assinado em 22/11/2018, e publicado

em 27/11/2018 no Diário Oficial da União nº 227, pág. 80, Seção 03. O valor do projeto importa

em R$ 67.533.068,76. As cláusulas 13ª e 14ª versam, respectivamente, sobre as condições de

repasse e pagamento, e prestação de contas.

Ademais, essa 1ª 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 23077.063244/2018-42, de submissão e acompanhamento do projeto, autuado em

pasta própria na PROPLAN nº 6904.21.1418, 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 Diretoria de Contabilidade e Finanças da Pró-Reitoria de Administração (DCF-

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

PROPLAN, que observando o art. 13 da Resolução nº 061/2016 – CONSAD/UFRN, delimita o

escopo deste relatório ao confronto das comprovações enviadas pela coordenação com as

METAS, presente no plano de trabalho, e os RESULTADOS ACADÊMICOS dispostos na

cláusula 8º do mencionado contrato.

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

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

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

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

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

Nota da Fiscalização: Até o fechamento desta ação de monitoramento a Fundação de Apoio
ainda não havia enviado à Coordenadoria de Administração de Convênios da PROAD a
prestação de contas referente à execução orçamentária do projeto realizada no período de
22/11/2018 a 30/06/2018.

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

Nota da Fiscalização: As informações referentes a execução financeira do projeto foram
consultadas no portal da transparência da Fundação de Apoio.

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

Nota:

IV – Roteiro de Acompanhamento – OBRAS LABORATORIAIS

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

Nota:

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

Nota:

V – Roteiro de Acompanhamento – MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS

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

Nota da Coordenação: Nenhum material permanente foi adquirido pelo projeto.
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5.2 – Constam entre os documentos recebidos pela fiscalização os que atestam a incorporação
dos materiais permanentes adquiridos ao patrimônio da UFRN;
( ) Sim
( ) Não
( X ) Não se aplica

Nota:

VI – Roteiro de Acompanhamento – RECURSOS MATERIAIS DA UFRN

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

Nota:

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

Nota:

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

Nota da Coordenação: A equipe utiliza material de consumo adquiridos pela
superintendência de informática da UFRN.

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

Nota da Coordenação: O projeto é desenvolvido na SINFO para sustentação, evolução e
inovação dos sistemas SIG-UFRN.

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

Nota da Coordenação: Utilizamos o nome da UFRN, pois o objeto do projeto trata-se dos
sistemas SIG-UFRN.
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VII – Roteiro de Acompanhamento – EVENTOS

7.1 – Eventos realizados no período de 22/11/2018 a 30/06/2019;

Evento Data/Período Local Nº de participantes Observação

Hackaday – Primeiro Ciclo 15/02/2019
SINFO - Anexo (sala

multiuso)
~30

Ementa: O evento visa capacitar desenvolvedores na
melhoria da qualidade de código de consultas SQL
otimizando pontos específicos dos sistemas. Serão
apresentados os problemas críticos relacionados aos pontos
de melhoria no uso de consultas SQL, discutindo melhores
práticas e compartilhando tanto o diagnóstico quanto as
possíveis soluções que as equipes de desenvolvimento
podem aplicar no dia a dia. Essa apresentação é o passo
inicial de um ciclo de quatro semanas em que todas as
equipes de desenvolvimento da SINFO se dedicarão a
resolver problemas dessa natureza, e ao final a consolidação
dos resultados será discutida em conjunto.

Fotos: Link Apresentação: Link

Hackaday – Segundo Ciclo 07/06/2019 CCET - Anfiteatro A ~60

Ementa: O evento visa capacitar desenvolvedores na
melhoria do gerenciamento de memória usada pelas
sistemas, otimizando pontos específicos. Serão apresentados
os problemas críticos relacionados aos pontos de melhoria no
uso de memória, discutindo melhores práticas e
compartilhando tanto o diagnóstico quanto as possíveis
soluções que as equipes de desenvolvimento podem aplicar
no dia a dia. Essa apresentação é o passo inicial de um ciclo
de quatro semanas em que todas as equipes de
desenvolvimento da SINFO se dedicarão a resolver
problemas dessa natureza, e ao final a consolidação dos
resultados será discutida em conjunto.

Fotos: Link Apresentação: Link
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Nota da Fiscalização: Os links disponibilizados pela coordenação foram acessados e os arquivos baixados. Tais documentos ficarão armazenados na rede
local da fiscalização, assim como serão disponibilizados no SIPAC para consulta pública.

Ademais, visando atender da melhor forma possível ao princípio da verdade material1, RECOMENDAMOS que a coordenação organize em um único
documento todas as informações referentes a cada evento que o projeto venha a PROMOVER. Tal documento pode ser elaborado por meio do Sistema
Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), que possui a opção de cadastro para diversas ações de extensão e possibilita que após sua
realização fotos e outros arquivos (lista de presença) sejam anexados. Desse modo por ocasião da prestação de contas a coordenação precisaria apenas
preencher os metadados do evento, no quadro acima, e disponibilizar o código do mesmo gerado pelo SIGAA, e assim o próprio fiscal encontrará as
informações e documentos comprobatórios pertencentes ao evento em questão.

1 “O princípio da verdade material traduz a ideia de que, na apuração dos fatos, deve ser sempre buscado o máximo de aproximação com a certeza. Sua aplicação ao
processo administrativo justifica-se na medida em que a Administração, na busca constante pela satisfação do interesse público, não deve conformar-se com a verdade
meramente processual. Pode e deve estender sua atividade investigatória, valendo-se de elementos diversos daqueles trazidos aos autos pelos interessados.” (BRINA, 2012,
p.232). Disponível em: http://revista1.tce.mg.gov.br/Content/ Upload/Materia/1509.pdf. Acesso em: 13 jan. 2019.

SCRUM na SINFO 10/05/2019 CCET - Anfiteatro A ~50

Ementa: As práticas do Scrum vêm sendo aplicadas no
processo de desenvolvimento de software da SINFO desde o
ano de 2016 gradualmente, e após dois anos de uso é
preciso alinhar alguns conhecimentos sobre o método com a
intenção de uniformizar práticas e conceitos. Esse evento
tem o objetivo de discutir e revisar conceitos do Scrum,
comentar boas práticas e abrir discussão sobre aplicação do
Scrum no processo de evolução dos projetos de sistemas da
SINFO.

Fotos: Link Apresentação: Link
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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: 22/11/2018 a 30/06/2019 ( ) Final – último período de execução:

Execução Física QUANTIDADE EXECUTADA

Meta
Etapa
Fase

Descrição Unid. de Medida
Programada
no projeto

(a) Nos
períodos
anteriores

(b) No
período

Acumulada
(a+b)

01 - Desenvolver e aperfeiçoar
produtos, módulos e
funcionalidades para os
sistemas de informações SIG-
UFRN.

Execução 1. Sustentação (erros e pequenos aprimoramentos) dos sistemas SIG-UFRN.
Relatório semestral
de solicitações

10 0 1 1

Execução 2. Evolução dos sistemas SIG-UFRN (SIPAC, SIGRH e SIGAA). Release 45 0 7 7

Estudo 3. Avanço tecnológico dos sistemas da UFRN. Projeto 5 0 1 1

Execução 4. Desenvolvimento, implantação e manutenção dos sistemas mobile. Produto 5 0 2 2

Execução
5. Manutenção do PAJE, Sistema Integrado de Relatório (SIRE), Sistema de Gestão
das Atividades de Sistemas (GAS), sistema de Gerenciamento de Portais, Oráculo,
Gênese.

Relatório semestral 10 0 1 1

Execução
6. Evolução do PAJE, Sistemas Integrados de Relatórios Institucionais (SIRE),
Sistema de Gestão das Atividades de Sistemas (GAS), Sistemas de gerenciamento
de portais, Oráculo, Gênese.

Relatório semestral 10 0 1 1

Execução 7. Implantar o plano de acessibilidade nos sistemas. Relatório anual 5 0 0 0

Execução
8. Implantar projetos para o controle de qualidade dos serviços realizados pela
SINFO.

Projeto 1 0 1 1

Nota Explicativa: ETAPA 1. Sustentação (erros e pequenos aprimoramentos) dos sistemas SIG-UFRN. Relatório de demandas de sustentação atendidas. ETAPA 2. Evolução dos sistemas SIG-UFRN (SIPAC,
SIGRH e SIGAA). Relatório de releases: Link. ETAPA 3. Avanço tecnológico dos sistemas da UFRN. LCC do projeto de Sincronização do LDAP: Link. ETAPA 4. Desenvolvimento, implantação e manutenção
dos sistemas mobile. Lançamento de dois aplicativos: Bib Inventário: publicação versão 1.2. 22/05/2019 (link); Olar!: publicação versão 1.2. 30/11/2018 (link); Relatórios de demandas de manutenção: Link.
ETAPA 5. Manutenção do PAJE, Sistema Integrado de Relatório (SIRE), Sistema de Gestão das Atividades de Sistemas (GAS), sistema de Gerenciamento de Portais, Oráculo, Gênese. Relatório de demandas
de sustentação (manutenção) atendidas: Link. ETAPA 6. Evolução do PAJE, Sistemas Integrados de Relatórios Institucionais (SIRE), Sistema de Gestão das Atividades de Sistemas (GAS), Sistemas de
gerenciamento de portais, Oráculo, Gênese. Relatório de demandas de evolução atendidas: Link. ETAPA 8. Implantar projetos para o controle de qualidade dos serviços realizados pela SINFO. LCC do projeto
Melhorias de testes: Link.

02 - Desenvolver e aperfeiçoar
a infraestrutura de TIC.

Estudo 1. Alta disponibilidade nos serviços e Mapeamento da rede. Projeto 2 0 0 0

Execução 2. Ampliar a oferta do serviço de rede Wifi. Access points 500 0 63 63

Execução
3. Implantar novas soluções de telefonia VoIP visando a redução de custos e oferta
de novos serviços.

Projeto 2 0 0 0

Execução 4. Implantar soluções de controle de tráfego. Projeto 1 0 1 1

Execução 5. Alta disponibilidade nos serviços. Serviços 5 0 0 0

Execução 6. Manutenção da rede e serviços.
Relatório semestral
de solicitações

10 0 1 1
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Execução 7. Implantar e aprimorar novos serviços de nuvem no datacenter da SINFO. Relatório anual 5 0 0 0

Nota Explicativa: ETAPA 1. Alta disponibilidade nos serviços e Mapeamento da rede será iniciado em agosto de 2019. ETAPA 2. Ampliar a oferta do serviço de rede Wifi.Relatório de implantação: Link. ETAPA
3. Implantar novas soluções de telefonia VoIP visando a redução de custos e oferta de novos serviços. Encaminhada e aprovada pelo reitor proposta para alteração na estrutura da telefonia envolvendo
mudanças nos contratos a serem realizados em 2020. ETAPA 4. Implantar soluções de controle de tráfego. LCC do “Implantar soluções de controle de tráfego.”: Link. ETAPA 6. Manutenção da rede e serviços.
Relatório: Link.

03 - Implantar governança
referente aos sistemas de
informações e a infraestrutura
de redes.

Planejamento 1. Gestão de serviços da SINFO. Projeto 1 0 0 0

Execução 2. Implantação da gestão de riscos da SINFO. Projeto 1 0 0 0

Execução 3. Conformidade às leis, decretos, instruções normativas. Relatório 5 0 0 0

Planejamento
4. Desenvolver projetos de evolução para melhoria dos processos de suporte e
atendimento aos usuários da UFRN.

Projeto 1 0 0 0

Nota Explicativa:

04 - Implantar a política de
segurança de informação.

Execução 1. Controle de acesso físico integrado com os SIG-UFRN. Projeto 1 0 0 0

Execução 2. Utilização de certificados digitais pessoais (Serviço de email e sistemas). Serviço 2 0 0 0

Execução
3. Implantar mecanismos de autenticação e controle de acesso integrados com os
SIG-UFRN.

Setor 20 0 0 0

Execução 4. Implantar serviço de compartilhamento de arquivos e impressoras. Setor 20 0 5 5

Execução 5. Implementação de uma solução de inventário de hardware e software em setores. Setor 20 0 0 0

Estudo

6. Avaliar soluções que melhorem a segurança dos hosts e serviços. (Firewall, IDS,
Análise de vulnerabilidades, SELinux, Antivírus), Análise de uma solução de
inventário de hardware e software, Definir mecanismos de auditoria, Reativação e
definição dos procedimentos de operação do Núcleo de Atendimento e Resposta a
Incidentes de Segurança (NARIS).

Relatório anual 5 0 0 0

Execução
7. Implantar soluções que melhorem a segurança dos hosts e serviços. (Firewall,
IDS, Análise de vulnerabilidades, SELinux, Antivírus).

Serviço 5 0 2 2

Execução 8. Tratamento de incidentes de segurança. Relatório anual 5 0 0 0

Execução 9. Identificação de vulnerabilidades na rede e serviços. Relatório anual 5 0 0 0

Nota Explicativa: ETAPA 4. Implantar serviço de compartilhamento de arquivos e impressoras. Relatório: http://bit.do/relatorio_compartilhamento_2019-1. ETAPA 7. Implantar soluções que melhorem a
segurança dos hosts e serviços. (Firewall, IDS, Análise de vulnerabilidades, SELinux, Antivírus). Relatório: https://drive.google.com/file/d/1vETD6bXazjeeVWdqAGcw8OIhH-Nm0C_l/view?usp=sharing. O
arquivo "Relatório de Análise de Vulnerabilidades.pdf" se refere ao serviço de Analise de Vulnerabilidades, e o arquivo "Relatório de antivírus Kaspersky - 01-01 a 30-06 de 2019" se refere ao serviço de
Antivírus. - Arquivo alterado em 07-08-19 para atender pedido da FUNPEC.

05 - Desenvolver soluções para
integração dos sistemas SIG-
UFRN com os sistemas
estruturantes do governo
federal.

Estudo 1. Estudo de viabilidade de integração dos sistemas SIG-UFRN com estruturantes. Projeto 5 0 0 0

Execução
2. Interface de comunicação dos sistemas integrados de gestão com os sistemas
SIG-UFRN (ARCANJO).

Projeto 1 0 1 1

Execução
3. Interface de comunicação dos sistemas integrados de gestão com os sistemas
SIG-UFRN (ARCANJO).

Produto 1 0 0 0

Nota Explicativa: ETAPA 2. Interface de comunicação dos sistemas integrados de gestão com os sistemas SIG-UFRN (ARCANJO). LCC do projeto do Arcanjo: http://bit.do/lcc_arcanjo.

06 - Inovar as áreas de
sistemas e infraestrutura de
TIC.

Execução
1. Disponibilização do SIDA (Sistemas integrados de Dados Abertos) no Portal de
software livre.

Produto 1 0 0 0

Execução
2. Inteligência Artificial por meio do chat boot para atendimento a comunidade
universitária.

Produto 1 0 0 0



PROPLAN/UFRN Relatório de Fiscalização de Convênio/Contrato Acadêmico Pág. 9 de 16

Execução 3. Disponibilização do sistema de Alocação de turma (ALOC). Produto 1 0 0 0

Execução 4. Estudo para Sistema de Custos nos sistemas SIG-UFRN. Projeto 1 0 0 0

Execução 5. Desenvolvimento e implantação do Sistema de Custos nos sistemas SIG-UFRN. Produto 1 0 0 0

Execução 6. Novo fluxo de desenvolvimento colaborativo. Projeto 1 0 1 1

Execução 7. Disponibilização do Novo framework de desenvolvimento (FRADE). Produto 1 0 0 0

Execução 8. Disponibilização do SSO/OAUTH. Produto 1 0 1 1

Execução 9. Melhoria na disponibilização dos novos sistemas em containers. Projeto 1 0 0 0

Execução 10. Disponibilização dos novos sistemas em Clusters. Produto 1 0 0 0

Execução 11. Diploma Digital. Produto 1 0 0 0

Execução
12. Adoção de novas tecnologias na rede de dados da UFRN, como, por exemplo,
as Software Defined Networks (SDNs).

Projeto 1 0 0 0

Execução 13. Análise e implantação de novas soluções de virtualização. Projeto 1 0 0 0

Nota Explicativa: ETAPA 6. Novo fluxo de desenvolvimento colaborativo. LCC do projeto de fluxo colaborativo: http://bit.do/lcc_fluxo_colaborativo. ETAPA 8. Disponibilização do SSO/OAUTH. SSO - Aplicação
de autenticação unificada e OAUTH - Aplicação de autenticação e autorização de serviços da API.Sistemas Lançamento: 28/12/2018. Documento: https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-
1vQMHvZfXDkpQZ8ltqQTTiK4WHKDKPa-z_zJH9G7hBfaLwuBrVgeQcTE2TmEdZjLmeESAiDK-jnDpnFw/pub.

07 - Desenvolver avaliação e
melhoria da performance dos
SIG-UFRN.

Execução 1. Manutenção e aprimoramentos da Solução de Arquivos. Produto 1 0 0 0

Execução 2. Manutenção e aprimoramentos da Solução de LOGs. Produto 1 0 0 0

Execução 3. Manutenção e aprimoramentos da Solução de EMAILS Produto 1 0 0 0

Execução 4. Estudo para Novo sistema de Timers Projeto 1 0 0 0

Execução 5. Desenvolvimento de Novo sistema de Timers Produto 1 0 0 0

Execução 6. Sincronização entre as bases dos SIG-UFRN Projeto 1 0 1 1

Execução 7. Sincronização entre as bases dos SIG-UFRN Produto 1 0 0 0

Nota Explicativa: ETAPA 6. Sincronização entre as bases dos SIG-UFRN. LCC do projeto de sincronização de bases: http://bit.do/lcc_sincronicazao_bases.

08 - Desenvolver soluções de
automação para processos e
serviços.

Estudo 1. Padronização e formalização dos fluxos de atendimento. Projeto 1 0 0 0

Execução 2. Definição de mecanismos automatizados de detecção e solução de incidentes. Projeto 1 0 0 0

Execução
3. Integração entre os sistemas de chamados, monitoramento, e de detecção e
solução de incidentes.

Projeto 1 0 0 0

Nota Explicativa:

09: Desenvolver e gerenciar
projetos de pesquisa e inovação
para os sistemas de informação
e infraestrutura de redes.

Planejamento 1. Edital de seleção de pesquisadores para projetos. Edital 2 0 0 0

Execução 2. Projetos de pesquisa e inovação Relatório anual 5 0 0 0

Nota Explicativa:
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Nota da Fiscalização: Da mesma forma que para os eventos a coordenação disponibilizou as
comprovações para as quantidades executadas no período por meio dos links dispostos nas
notas explicativas abaixo de cada meta. Nesse sentido foi realizado o download de todos os
documentos que ficarão arquivados na rede local da fiscalização, bem como serão
disponibilizados no SIPAC para consulta pública.

Quanto a formatação original do quadro de metas, RECOMENDAMOS que na próxima
prestação de contas a coordenação insira as NOTAS EXPLICATIVAS relativas a execução
das metas no campo correspondente logo abaixo de cada uma delas. Nesta ação a
organização foi realizada pelo fiscal.

Em relação a apresentação dos documentos comprobatórios disponibilizados pela
coordenação, (eventos realizados, metas e resultados acadêmicos pactuados),
RECOMENDAMOS, que sua organização seja realizada em pastas e sub-pastas que podem
ser enviadas por e-mail ou compartilhadas na nuvem conforme demonstra a figura a seguir.

Tendo em conta a quantidade de metas e resultados a serem perseguidos pelo projeto, tal
RECOMENDAÇÃO visa facilitar o trabalho da coordenação quanto a organização dos
documentos comprobatórios referentes aos resultados alcançados pelo projeto, assim como
dos que estão em execução e dos produtos que ainda serão iniciados. Do mesmo modo, a
análise do fiscal será agilizada e o tempo necessário dispensado nesta ação de monitoramento
para organizar todos os documentos disponibilizados pela coordenação será otimizado.

Ademais, RECOMENDAMOS que os LCCs (Life Cycle Canvas) disponibilizados como
documentos comprobatórios da elaboração dos projetos previstos para as etapas 03 e 08 da
meta 01, etapa 04 da meta 02, etapa 02 da meta 05, etapas 03 e 06 da meta 06 e etapa 06 da
meta 07, sejam atualizados periodicamente para que a cada ação de monitoramento eles
possam demonstrar o nível de desenvolvimento de cada projeto, e ao fim possam entregar os
produtos e serviços a que se propõem.
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IX – Roteiro de Acompanhamento – RESULTADOS ACADÊMICOS

9.1 – Resultados Esperados (Cláusula 8ª do contrato 6904/2018 UFRN/FUNPEC);

INDICADOR Quant.

1. Número de dissertações de mestrado realizadas em função do projeto.

Observação: Envolvimento de alunos cujo tema de trabalho de dissertação
envolvam o locus das atividades desenvolvidas na SINFO seja na infraestrutura seja
no desenvolvimento dos sistemas.

02

2. Geração de novos produtos/processos.

Observação: Aprimoramento de processos de trabalho desenvolvidos na SINFO.
10

3. Formação complementar de estudantes.

Observação: bolsistas nas áreas de interesse do projeto.
109

4. Artigo completo submetido ou publicado em anais de eventos.

Observação: Publicações de artigos científicos baseadas nas tecnologias utilizadas
na SINFO/UFRN.

05

5. Geração de novos produtos/processos.

Observação: Desenvolvimento de pesquisa científica aplicada aos Sistemas SIG-
UFRN.

10

5. Registro de software desenvolvido. 10

7. Capacitação relacionada com o objeto do projeto.

Observação: Capacitação dos colaboradores da SINFO-UFRN.
05

9.2 – Resultados Alcançados no período de 22/11/2018 a 30/06/2019;

INDICADORES DE RESULTADO ACADÊMICO DO PROJETO Quant.

1. Ações de Extensão; ---

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

---

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

---

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

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

---

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

---

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

---

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

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

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

---

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

---

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

Título: An Agile Approach Applied to Intense Maintenance Projects

Autor: André Dantas e Gibeon Soares

Evento: XV Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação

Ano: 2019.

Email com confirmação de licença ACM: Link

Certificado de apresentação do trabalho na SBSI 2019: Link

01

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;

Título: Experiência do usuário em interfaces digitais

Autor: André Grilo de Sousa

Ano: 2019

ISBN: 978-85-7064-082-6

Link do repositório na UFRN:https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/27011

Vínculo do autor no projeto: CLT (programador visual gráfico)

01

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;

Título: Documentação de requisitos e compartilhamento do conhecimento: uma
proposta a partir de um estudo etnográfico

Autor: Souza, Luana Talita Mateus de

Ano: 2019

Link do repositório na UFRN:https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/27404

Observação: A autora não tem vínculo direto com o projeto, porém o objeto estudo
de todo o trabalho foi o processo de documentação aplicado nos times de
desenvolvimento de software dentro da SINFO. A pesquisadora fez o estudo
etnográfico completo com análises, e obteve como resultado propostas de melhorias
a quaisquer outros cenários equivalentes.

01

20. Teses de doutorado realizadas em função do projeto; ---

21. Teses de pós-doutorado realizadas em função do projeto; ---
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22. Trabalhos de conclusão de curso realizados em função do projeto; ---

23. Estágios de pós-doutorado realizados em função do projeto; ---

24. Produção de obra artística coreográfica; ---

25. Produção de obra artística literária; ---

26. Produção de obra artística musical; ---

27. Produção de obra artística teatral; ---

28. Produção de obra cinematográfica; ---

29. Produção de obra de TV/Vídeo; ---

30. Produção de mídia: documentários, material didático, programa de televisão,
rádio, vídeo ou vide-conferência, gravação e edição de CD, DVD ou outras
mídias;

---

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);

LCC do projeto Darwin: http://bit.do/lcc_darwin: Novo processo de priorização de
demandas de grande impacto nos sistemas da UFRN.

LCC do projeto Melhorias de testes: http://bit.do/lcc_testes

02

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

---

35. Registro de software desenvolvido;

SIPAC, SIGAA, SIGRH, ARQUITETURA SIGS
Certificados de registro: https://drive.google.com/open?id=13I_lFHs-uzp2qFdlzHmT-
_5Z3Uzm38Dv

04

36. Prêmios; ---

37. Outros (detalhar);

A) Formação complementar de estudantes. Número de graduandos que participam
do projeto através de bolsas. Lista de estudantes:
https://drive.google.com/open?id=1P28beYgMNxD1rKIhmRm11HZShSacTOzs.

B) Cursos de capacitação com participação de membros do projeto:

1. Participação do curso de Certificação LCCP - Gestão Estratégica de Negócios
Certificado de participação: Link

2. Participação do curso de Certificação Life Cycle Canvas Associate - LCCA
Certificado de participação: Link

3. Participação do curso de Certificação Life Cycle Canvas Associate - LCCA
Certificado de participação: Link

Observação: Esses são os comprovantes da participação de três cursos de
capacitação diferentes por membros do projeto.

60

03
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Nota da Fiscalização: Os links comprobatórios das quantidades inseridas como executadas
no quadro acima foram acessados e os arquivos baixados. Tais documentos ficarão
armazenados na rede local da fiscalização, assim como serão disponibilizados no SIPAC para
consulta pública.

No mais, RECOMENDAMOS que na próxima prestação de contas as observações e
metadados relativos aos produtos listados no quadro de resultados acadêmicos sejam
alocados logo abaixo do item correspondente. Também RECOMENDAMOS que a organização
e envio das comprovações referentes ao mencionado quadro sigam o modelo demonstrado
pela figura presente na página 10 deste relatório.

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);

Durante estes meses iniciais do projeto, temos passado por situações árduas

derivadas de dificuldade de recursos e saída de colaboradores, cujo conhecimento agregado

levará um tempo para que possamos nos ajustar. Estas limitações nos impediram de executar

algumas das metas programadas. Foi necessário reestruturar equipes e programar capacitação

de novos grupos. Sendo criativos nas adversidades, criamos eventos de compartilhamento de

ações com soluções, desafios e novas tecnologias onde os colaboradores discutiram ações e

encaminharam projetos. Como destaque de nossos trabalhos obtivemos registros de nossos

produtos e estamos em processo de outros novos. Em relação a contribuição na formação

complementar de alunos, acreditamos que colaboramos com o conhecimento prático no

desenvolvimento de pesquisa científica aplicada nas áreas de sistemas, infraestrutura e redes.

O projeto fornece um ambiente real de imersão aos conhecimentos da área de TI aos alunos

interessados em colaborar.

XI – Roteiro de Acompanhamento – RECOMENDAÇÕES DO FISCAL

11.1 – Recomendações do fiscal após análises;

Ao fim desta primeira prestação de contas física do projeto em tela, tendo em conta a

quantidade de metas e resultados a serem apresentados, RECOMENDAMOS que todas as

informações e produtos assim que gerados sejam devidamente organizados e separados por

etapa, meta e resultado acadêmico correspondente, para que por ocasião das futuras

prestações de contas eles possam ser apresentados de maneira célere e sistemática.

A organização em diretórios de acordo com a figura presente na página 10 deste

relatório pode contribuir para esta sistematização. Por isso reiteramos as RECOMENDAÇÕES

dispostas logo abaixo dos quadros de eventos (7.1), de metas (8.1) e de resultados esperados

(9.2), a fim de que a próxima prestação de contas física possa ocorrer de forma mais eficiente.

Por fim, RECOMENDAMOS que ao preencher o Relatório de Execução Físico-

Financeira (REFF) junto a Fundação de Apoio a coordenação utilize o quadro de metas deste

relatório como espelho, e reproduza fielmente as informações inseridas naquele campo.
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XII – Roteiro de Acompanhamento – CONCLUSÃO

12.1 – Parecer técnico

Período de abrangência: 22/11/2018 a 30/06/2019

Vistos e analisados os documentos instruídos no processo no 23077.063244/2018-

42, contrato 6904/2018, conforme disposição presente no art. 13 da Resolução nº 061/2016 –

CONSAD/UFRN2 e com base nas comprovações enviadas pela coordenação relacionadas às

METAS E RESULTADOS ACADÊMICOS, escopo desta análise, concluímos que o projeto

“Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico em fomento à Inovação na Superintendência

de Informática” ATINGIU PARCIALMENTE a dimensão físico-acadêmica pactuada. Contudo,

considerando que se trata do primeiro semestre de execução, que o projeto tem vigência até

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

DOS RESULTADOS apresentados nesta prestação de contas parcial.

Natal/RN, 21 de agosto de 2019

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

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

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

prosseguimento do processo de prestação de contas.

2 Art. 13. Para efeito do artigo art. 67 da Lei 8.666/93 c/c o art. 6º do Decreto 2271/97 e de modo a garantir a
segregação de funções, em cada projeto acadêmico do tipo B, deverá existir um fiscal, com as seguintes atribuições:

I - acompanhar o cumprimento das metas acadêmicas;

II - verificar o fiel cumprimento dos resultados previstos nos instrumentos contratuais dos projetos acadêmicos (art. 6º
do Decreto 2271);

III - apresentar relatório de fiscalização das atividades acadêmicas realizadas, atestando a regular execução do objeto
contratual e o cumprimento das metas e resultados acadêmicos do respectivo projeto.

IV - assistir e subsidiar o coordenador do projeto no tocante às falhas relacionadas às ações descritas aos incisos I e II.

Parágrafo único. Para efeito do disposto no §2º, art. 67 da Lei 8.666/93, as decisões e providências que ultrapassarem
a competência do fiscal previstas nos incisos I a IV do caput deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil
para a adoção das medidas convenientes.
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