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Relatório de Fiscalização

Fiscalização nº 481 Período da ação 06/05/2020 - 10/06/2020

IDENTIFICAÇÃO DO FISCAL

Nome Rodrigo Raniere Xavier Cabral

Siape 1967522

Unidade de lotação PROPLAN

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO

Entidade Fundação Norte-Riograndense de Pesquisa e Cultura

CNPJ da entidade 08.469.280/0001-93

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

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

Telefone para contato (84) 3092-9200

Município Natal UF RN

Técnico do projeto Helaine Costa

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

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto TREINAMENTO ESPORTIVO DAS SELEÇÕES PERMANENTES DA UFRN

Número do projeto
(SIPAC)

76/2018

Tipo/Natureza do Projeto EXTENSÃO - EVENTO

Coordenador Romilson de Lima Nunes

Objeto

Fomentar e desenvolver a prática esportiva na UFRN, através da formação
e treinamento de equipes esportivas, visando a representar com dignidade
a UFRN em competições locais, regionais e nacionais, por meio de várias
alternativas de práticas esportivas, nas modalidades de voleibol, basquete,
handebol, futsal, natação e judô a estudantes universitários, favorecendo,
assim, um melhor desenvolvimento físico, técnico, psicológico e social dos
nossos estudantes.

Número do instrumento 6489/2018 Vigência 16/07/2018 a 30/04/2020

Origem do recurso Orçamento próprio da
UFRN

Processo
( x ) Prestação de Contas FINAL à
Proplan

Valor (R$) 379.365,93

Dados Bancários Banco: BCO BRASIL Ag.: 3795-8 Cc: 11.730-7
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I – Introdução

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

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

Nome Instituição Função Telefone/e-mail

Romilson de Lima Nunes UFRN Coordenador(a) romilsonnunes58@gmail.com

Alexandre Bulhões Correia UFRN
Vice-
coordenador

84 988135438
alexandrebulhoescorreia@gmail

.com

II – Considerações Iniciais

A FUNPEC, em parceria com esta IFES celebraram o contrato nº 6489/2018,
cujo objeto está descrito na folha 1 (um) desse documento assinado em 12/07/2018 e
publicado em 13/07/2018 no Diário Oficial da União nº 134, pág.70. O valor total do projeto
importa em R$ 379.365,93 conforme cláusula 12.1 do contrato e seus 1º e 2º termos aditivo.
As cláusulas 13ª e 14ª versam, respectivamente, sobre as condições de repasse e pagamento,
e prestação de contas.

Ademais, esta fiscalização foi deflagrada por motivação do próprio fiscal da PROPLAN
após perceber, em controle próprio, que a vigência do projeto chegou ao seu término. Outras
fontes de informação documental desse Relatório de Fiscalização foram: o portal da
Transparência da FUNPEC, os Sistemas SIG-UFRN, o processo nº 23077.031323/2018-94 de
submissão e acompanhamento do projeto, autuado em pasta própria na PROPLAN nº
6489.21.1418, e, sobretudo, o instrumento contratual, plano de trabalho e todos os documentos
e respostas fornecidos tempestivamente pela coordenação do projeto.

Os detalhes orçamentários, financeiros e contábeis da execução dos recursos são
apreciados pela Coordenadoria de Administração de Convênios da Pró-Reitoria de
Administração (PROAD); e o monitoramento da DIMENSÃO FÍSICO-ACADÊMICA do projeto é
atribuição da PROPLAN, que observando o art. 13 da Resolução nº 061/2016 –
CONSAD/UFRN, delimita o escopo deste relatório ao confronto das comprovações enviadas
pela coordenação com as METAS, presente no plano de trabalho.

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

III – Roteiro de Acompanhamento – ASPECTO FINANCEIRO

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

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: ao período de 12/07/2018 a 30/06/2019.
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3.2 – Consta entre os documentos recebidos pela fiscalização o Parecer Financeiro da PROAD;
( ) Sim
( ) Não
( x ) Não se aplica

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Esta ação foi deflagrada por motivação do próprio fiscal da
PROPLAN após perceber o advento do termo contratual do projeto. Isto é, o início da ação
prescindiu do processo de prestação de contas que contém formalmente o pedido da PROAD,
no seu parecer financeiro nele autuado que provoca a divisão de fiscalização da PROPLAN.
Em consulta em 06/05 ao portal da transparência FUNPEC não foi identificado nenhuma
prestação de contas do projeto em tela quanto ao período final referenciado nesta ação.

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

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Para o período citado no item 3.2 conforme o parecer financeiro nº
065/2019.

IV – Roteiro de Acompanhamento – OBRAS LABORATORIAIS

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

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

V – Roteiro de Acompanhamento – MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS

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

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

VI – Roteiro de Acompanhamento – RECURSOS MATERIAIS DA UFRN

6.1 – Utilização de laboratórios da UFRN;
( x ) Sim
( ) Não
Horas/semana de utilização:
NOTA DA COORDENAÇÃO: Partimos do princípio que laboratório remete para a idéia de
“ambientes e/ou espaços onde se desenvolvem atividades pedagógicas de integração entre
teoria e prática”, conforme estabelece o INEP/MEC no formulário de Avaliação de cursos de
Graduação (2017, p. 47), o presente projeto é desenvolvido em vários espaços do Complexo
de Esportes e Eventos da UFRN (COESPE), principalmente as quadras dos seus dois ginásios
poliesportivos.
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6.2 – Utilização de salas de aula da UFRN;
( x ) Sim
( ) Não

NOTA DA COORDENAÇÃO: Utilizamos sala existente no próprio Complexo de Esportes e
Eventos da UFRN (COESPE), na qual são desenvolvidas as ações de treinamento do Xadrez e
reuniões com os treinadores, bem como utilizamos salas de aulas existentes no Departamento
de Educação Física, quando necessário reunir maior número de pessoas para reuniões,
principalmente envolvendo os estudantes.

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

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Não obstante o projeto preveja rubrica que possibilita a compra de
material de consumo pela Funpec, é fato que este o faz em razão dos recursos oriundos da
própria UFRN (contratante). Logo, é razoável que o item seja positivado.

6.4 – Utilização da rede de TI da UFRN;
( x ) Sim
( ) Não
Horas/semana de utilização:
NOTA DA COORDENAÇÃO: Utilizamos, de forma ostensiva, a rede de internet da UFRN, pois
precisamos manter contatos com os treinadores e estudantes/atletas, principalmente pelas
redes sociais, para administrarmos as atividades vinculadas ao projeto e mantermos contatos
com outros setores da UFRN, em especial com a Diretoria de Atividades Estudantis da PROAE,
onde são solicitados, via internet, as demandas financeiras que financiam as participações dos
nossos estudantes/atletas nos eventos esportivos universitários, principalmente em outros
estados brasileiros. Ademais, utilizamos o sistema específico da FUNPEC no gerenciamento
das ações vinculadas ao projeto e para realização dos cadastros de requisições, em especial
de passagens e diárias para participação dos recursos humanos nas competições e eventos
esportivos universitários.

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

NOTA DA COORDENAÇÃO: Em todas as competições esportivas universitárias, as quais os
estudantes/atletas da UFRN participam, aparece estampada nos uniformes dos atletas a
logomarca da UFRN, bem como alguns atletas utilizam a bandeira da nossa Universidade na
abertura dos jogos e/ou a bandeira alusiva aos 60 (sessenta anos) da Instituição, conforme
fotos em anexo.
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VII – Roteiro de Acompanhamento – EVENTOS

7.1 – Eventos realizados
SOLICITAÇÃO DO FISCAL: Comprove e descreva no quadro os eventos realizados ou participados a partir do 2º semestre de 2019 até final de abril/2020,
mencionando: data, local, nº de participantes. As comprovações podem ser: inscrições dos participantes, registro fotográfico, premiação ou qualquer outro
documento que assegure a participação de atletas e das equipes desportivas que representaram a UFRN

PS.: A título de informação, os EVENTOS* podem ser caracterizados como: campanhas em geral, campeonatos, ciclo de estudos, circuitos, colóquios,

concertos, conclaves, conferências, congressos, debates, encontros, oficinas, espetáculos, exposições, feiras, festivais, fóruns, jornadas, lançamento de
publicações e produtos, mesas redondas, mostras, olimpíadas, palestras, recitais, semanas de estudos, seminários, simpósios e torneios, entre outras
manifestações similares que congreguem pessoas em torno de objetivos específicos. (Art. 16 da Resolução 077/2017 – CONSEPE)

PS.: Os eventos desportivos programados na META 04 podem também ser anotados neste item.

POR MOTIVAÇÃO DO QUE FOI VERIFICADO NAS COMPROVAÇÕES DESTE ITEM 7.1, DURANTE A 2ª FISCALIZAÇÃO, CABE REITERAR A
RECOMENDAÇÃO DO FISCAL LÁ FEITA (vide item 11.1 do relatório de fiscalização RF nº 411):

“A fim de conferirmos maior riqueza e autenticidade nos relatórios periódicos afetos às modalidades, recomenda-se que a coordenação do projeto reforce
junto aos treinadores a necessidade deles sempre incluírem comprovações (exemplo: certificado e registro fotográfico) que atestem de pronto a participação
e a colocação de destaque porventura obtida pela equipe, bem como de que registrem sua assinatura nos relatórios produzidos. Justifica-se essa
recomendação após o fiscal constatar, neste sentido, a falta de harmonia entre os relatórios fornecidos nesta ação: foi visto que alguns deles já observam
tais orientações aqui assinaladas, e que outros não pois seus relatórios resumiam-se apenas no registro de informações, carecendo, portando, de
comprovações e da assinatura dos seus autores.”

Evento Data/Período Local Nº de
participantes

Observações

1 Copa Nordeste Brasileiro/Copa Jorge Guimarães (vôlei)
05 a 07 de

julho
Currais

Novos/RN
24

1º lugar no masculino/3º lugar no
feminino

2 Paralimpíadas Universitárias
24 a 27 de

julho
São Paulo/SP 2

Atletismo: 1 bronze / 2 pratas

Natação: 02 ouros
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3 Jogos Universitários Brasileiros – Conferência Nordeste
05/08/19 a
10/08/19

Maceió/AL 35
8º lugar no vôlei masculino/4º lugar
no handebol masculino/5º lugar no

handebol feminino

4 Aberto do Brasil Memorial Aquiles Gadelha 2019 (xadrez)
15 a 18 de

julho
Fortaleza/CE 2

5º lugar: Vitor Firmo

10º lugar: David Frankental

5 Jogos das Universidades Federais do Nordeste - Handebol
29/08/19 a
01/09/19

Natal/RN 24
1º lugar no masculino/1º lugar no

feminino

6
Jogos Universitários do Rio Grande do Norte - acadêmico,

atletismo, basquete 3x3, cheerleading, futebol fifa, judô, karatê,
lol, natação e vôlei de praia.

17 e 18 de
agosto de
2019

Natal/RN 22

Acadêmico: 1º lugar no
masculino/1º lugar no feminino

Atletismo: 21 medalhas de ouro nas
diversas provas

Cheerleading: 1º lugar

Futebol FIFA: 1º lugar (masculino e
feminino)

Judô: 8 medalhas de ouro

Karatê: 3 medalhas de ouro e 2
medalhas de prata

League of Legends: 1º lugar

Natação: 5 atletas classificados
para os JUB´S

7 I Copa da Independência (vôlei) 07/09/19 Natal/RN 12 1º lugar no masculino
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8 Campeonato Estadual de Classes 2019 (xadrez)
07 e 08 de
setembro de

2019
Natal/RN 4

Classe B

1º Pedro Lews

Classe C

3º Thales Rodrigo

Classe Sem Rating

1º João Victor Andrade

Iniciante

3º João Vitor Trindade

9 Jogos Universitários Brasileiros - Atletismo
12 a 15 de
setembro de

2019
Fortaleza/CE 10

4º lugar no salto com vara feminino,
4º lugar nos 110m com barreiras, 4º
lugar no salto em altura masculino.

9º lugar geral.

10 Campeonato Brasileiro Blitz 2019 (xadrez)
14 e 15 de
setembro de

2019

Campina
Grande/PB

3

2º Marcio Jordão

5º Vitor Firmo

Faixa 1700-1799

1º David Frankental

11 Jogos das Universidades Federais do Nordeste - Basquete 25/09/19 a
29/09/19

Recife/PE 24 1º lugar no masculino/2º lugar no
feminino

12 Campeonato Metropolitano Potiguar 2019 (xadrez) 28/09/19 Parnamirim/RN 2 1º Marcio Jordão

2º David Frankental

13 Zonal CBX RN (xadrez) 06 a 08 de Natal/RN 1 1º Vitor Firmo
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outubro de
2019

14 II IRT Universitario (xadrez) 12/10/19 Natal/RN 1 2º Vitor Firmo

15 8º Torneio de Xadrez Reitor Onofre Lopes (xadrez) 27/10/19 Natal/RN 3 Universitário

2º Marcio Jordao

3º David Frankental

1ª Alice Gonçalves

16 Jogos das Universidades Federais do Nordeste - Futsal 09/10/19 a
13/10/19

Fortaleza/CE 23 3º lugar no masculino/2º lugar no
feminino

17 Jogos Universitários Brasileiros 2019 21/10/19 a
28/10/19

Salvador/BA 30 A UFRN conseguiu 2 medalhas de
bronze e 1 medalha de prata no

Karatê

18 8º Aberto de João Câmara (xadrez) 09/11/19 João
Câmara/RN

2 1º Vitor Firmo

2º David Frankental

19 Aberto do Brasil – I Memorial Machado de Assis (xadrez) 15 a 17/11/19 João Pessoa/PB 1 8º Vitor firmo

20 Semifinal do Estadual 2019 (xadrez) 20 a 24/11/19 Natal/RN 2 1º Vitor Firmo

3º David Frankental

21 Campeonato Estadual masculino de vôlei 07/12/2019 Natal/RN 12 1º lugar

22 III Duchamp in Rio (xadrez) 8 a 13/12/19 Rio de
Janeiro/RJ

1 -

23 Semifinal do Campeonato Brasileiro de Xadrez 2019 19 a 22/12/19 Recife/PE 3 2º Marcio Jordão
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3º Vitor Firmo

13º David Frankental

24 Final do campeonato brasileiro de xadrez 2019 10 a 19/01/20 Natal/RN 2 Vitor Firmo – 9º a 16º (Oitavas-de-
final)

Márcio Jordão – 9º a 16º (Oitavas-
de-final)

25 Final do campeonato potiguar absoluto de xadrez 2019 21 a 25/01/20 Natal/RN 1 2º Vitor Firmo

26 Jogos Universitários do Rio Grande do Norte – Futebol de
campo 2020

28/02/2020 a
01/03/2020

Mossoró/RN 38 1º lugar no masculino/1º lugar no
feminino

27 I Etapa Lampions League (vôlei masculino) 07/03/2020 João Pessoa/PB 12 2º lugar

28 Festival Potiguar de Menores 2020

Campeonato Estadual Sub20 (xadrez)

14/03/20 Natal/RN 3 1º Pedro Lews

2º Antônio Murilo

1º Lorenza Barraza

29 Jogos Universitários do Rio Grande do Norte – Jogos de praia 14 e 15 de
março de 2020

Natal/RN e
Mossoró/RN

40 1º lugar no vôlei de praia
masculino/1º lugar no futebol de
areia masculino/1º lugar no

handebol de areia masculino/1º
lugar no handebol de areia feminino

NOTA DA COORDENAÇÃO: Comprovações inseridas nos relatórios.

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Todas as comprovações fornecidas pela coordenação durante esta fiscalização FINAL encontram-se, juntamente com este
relatório devidamente assinado, guardadas 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 (acompanhamento do cronograma de execução);

ORIENTAÇÕES INICAIS DO FISCAL:
 Que a coordenação informe a quantidade na coluna “EXECUTADA ACUMULADA” relativa ao que foi executado em cada meta depois segunda

fiscalização (até JUNHO 2019). Ou seja, o período desta fiscalização de Prestação de Contas FINAL compreenderá o que foi executado pelo projeto
entre JULHO de 2019 a final de ABRIL 2020.

 E na sequência, por óbvio, enviar ORGANIZADAMENTE as comprovações que correspondam às quantidades anotadas em cada meta (?). No
quadrículo de cada meta consta a solicitação específica do fiscal. PS.: OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS PODEM SER COMPARTILHADOS,
ORGANIZADMENTE POR META E ETAPA, EM PASTA NA “NUVEM” (ONEDRIVE OU GOOGLEDRIVE, POR EXEMPLO)

PS.: o quadro abaixo já reflete os ajustes das quantidades programadas a partir do 2º aditivo.

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

( ) Parcial – período de Execução da Parcela: ( x ) Final – Último Período de Execução do Contrato: 6489.21.1418 (SIGAP Nº 562018)

EXECUÇÃO FÍSICA

META
ETAPA/FAS

E
DESCRIÇÃO

UNID. DE
MEDIDA

QUANTIDADE
PROGRAMAD

A NO
PROJETO

QUANTIDADE EXECUTADA
(a) NOS

PERÍODOS
ANTERIORE

S (até
JUNHO/2019

)

(b) NO
PERÍODO
(JULHO
2019 a

ABRIL 2020)

ACUMULADA
(a+b)

Meta
1: Organizaç
ão das
equipes nas
diferentes
modalidades
esportivas

Execução

Divulgação para os estudantes da UFRN sobre as modalidades
esportivas que participarão do calendário esportivo 2018 da
Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) e da
Federação Norte-rio-grandense do Desporto Universitário (FNDU),
para que os mesmos realizem suas inscrições para treinamento.

Estudante 200 190
13 203
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A. SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 01:

 Enviar cópias das listas de novos alunos inscritos nas modalidades ofertadas a partir do 2º semestre de 2019 até abril/2020. Lembrando que
a quantidade de novos inscritos a ser comprovada dever ser registrada na coluna executada (b).

NOTA EXPLICATIVA DA COORDENAÇÃO: Foram anexadas as listas atualizadas de todos os participantes haja vista a oscilação entre saída e
entrada de novos alunos no projeto, pois a cada semestre alunos antigos podem se formar, perdendo o vínculo, assim como novos alunos podem
ingressar na Universidade.

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: o quantitativo de 13 vem compor junto com o quantitativo verificado na fiscalização anterior (190) o total de 203 alunos
inscritos nas equipes desportivas permanentes da UFRN no ano de 2020, e até o término desta ação. No entanto, é importante repisar o
entendimento de que aqueles alunos identificados na ação anterior, que perfizeram até então a quantidade acumulada de 190 inscritos, não
necessariamente estarão todos dentro da quantidade acumulada (203) consolidada nesta ação de prestação de contas final, uma vez que, como já
explicado, é natural a flutuação de entrada de novos alunos atletas e também da saída daqueles que terminam seu vínculo com a instituição de
ensino. Dito isto, informa-se que as comprovações obtidas acerca dos 203 alunos atletas inscritos ao tempo desta ação foram distribuídas nas
modalidades de Vôlei, Xadrez, Basquete feminino, Basquete masculino, Futsal feminino, Futsal masculino e Handebol.

Meta 2:
Processo
seletivo para
contratação
de 5 (cinco)
treinadores
esportivos

Planejamento

rocesso seletivo para contratação de 5 (cinco) treinadores que ministrarão
os treinamentos esportivos das equipes permanentes da UFRN. A seleção
será constituída de publicação de edital, análise de currículo e entrevista.

Profissionai
s

05 05
-- 05

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: execução da meta 02 findada e comprovada na primeira ação fiscalizatória (RF nº 354). Logo, não há solicitação a ser feita.

Meta 3:
Preparação
física, técnica e
tática dos
atletas das
equipes

Execução
Treinamento físico, técnico e tático das equipes esportivas
permanentes da UFRN, durante todo o período do projeto.

Relatórios 70 30
50 80
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esportivas
permanentes
da UFRN

B. SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 03:

 Enviar cópias dos relatórios produzidos pelos treinadores entre o 2º semestre de 2019 a final de ABRIL/2020, que correspondam à
quantidade que será registrada na coluna executada (b).
PS.: O não cumprimento pleno da quantidade programada definitiva, a partir do 2º aditivo, deve vir acompanhado do registro das devidas
justificativas;

NOTA DA COORDENAÇÃO: Relatórios devidamente anexados.

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: fornecidos relatórios das modalidades de basquete, Futsal, Handebol, Vôlei e Xadrez.
Meta 4:
Participação
em eventos
esportivos
promovidos
pela
Confederação
Brasileira do
Desporto
Universitário
(CBDU) e pela
Federação
Norte-rio-
grandense do
Desporto
Universitário
(FNDU), no ano
de 2018.

Execução

Participação em campeonatos locais, regionais e nacionais, de
acordo com o calendário esportivo universitário da FNDU e da
CBDU.

Campeona
tos

73 53
29 82

C. SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 04:
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 As comprovações exemplificadas no item 7.1 deste relatório também servirão como comprovação da execução também desta meta 04, são
elas: inscrições dos participantes, registro fotográfico, premiação ou qualquer outro documento que ateste a participação de atletas e das
equipes desportivas que representaram a UFRN nos campeonatos entre 2º semestre de 2019 a ABRIL/2020;

NOTA DA COORDENAÇÃO: A comprovação (fotos) de participação em eventos consta nos relatórios anexados referentes à meta 03.

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: refere-se aos eventos descritos no item 7.1.

Meta 5:
Realização de
estudos e
pesquisas
sobre esporte
universitário

Execução

Estimular a realização de estudos e pesquisas no âmbito do
projeto, envolvendo os graduandos do curso de educação física e
os pós-graduandos do Programa de Pós-graduação em Educação
Física, por meio dos seus respectivos orientadores. Será lançado
uma chamada pela Diretoria do COESPE para que os docentes
apresentem projetos.

Pesquisa 04 01
00 01

D. SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 05:

 Fornecer cópias da chamada e dos 03 projetos de pesquisas restantes certamente selecionadas.
Ps.: Por se tratar de uma prestação de contas FINAL, o não cumprimento pleno da quantidade programa deve vir acompanhado das devidas
justificativas

NOTA DA COORDENAÇÃO: Apenas uma pesquisa foi cadastrada após a chamada. De toda forma, houve a publicação de artigo científico em
periódico nacional (qualis A3) pelo vice-coordenador (Alexandre Bulhões Correia) juntamente com alunos do Programa de Pós-Graduação em
Educação Física da UFRN.

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Nos relatórios de avaliação de 2019 e de 2020 a coordenação reitera esta justificativa para o não cumprimento pleno
desta meta, nestes termos: “...As metas foram atingidas quase em sua totalidade, não contemplando o total de projetos de pesquisa programado
devido à falta de interessados, apenas 1 projeto foi cadastrado...”.
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Meta 6:
Avaliação do
projeto

Avaliação
Avaliação por meio de relatórios elaborados pelos treinadores
mensalmente em conjunto com a coordenação do projeto.

Relatório 03 01
02 03

E. SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 06:

 Enviar cópia dos 02 relatórios de avaliação restantes (2019 e 2020);

NOTA DA COORDENAÇÃO: relatórios anuais devidamente anexados.

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: essas comprovações citadas encontram-se, juntamente os demais documentos obtidos nesta ação, guardadas na rede
local da Divisão de Fiscalização da PROPLAN.
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IX – Roteiro de Acompanhamento – RESULTADOS ACADÊMICOS

9.1 – Resultados Alcançados;

ESCLARECIMENTO DO FISCAL: Embora o projeto, conforme sua natureza prevista no
ANEXO I da resolução nº 061/2016 CONSAD, tenha prescindido do estabelecimento formal de
seção acerca dos resultados acadêmicos esperados, deixa-se, entretanto, e por força da meta
05, a possibilidade da coordenação quantificar no item 9.2 adiante os resultados acadêmicos
obtidos em decorrência de alguma ação do projeto. Se houve, quantificar e enviar
comprovações. Se não houve, é só deixar como está: vazio.

OBS.: AS PESQUISAS PREVISTAS NA META 05 PODEM TER SUA QUANTIDADE
EXECUTADA ANOTADA...

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

INDICADORES DE RESULTADO ACADÊMICO DO PROJETO Quant.

1. Ações de Extensão; (PJ082-2019)

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: a ação acima refere-se ao próprio projeto em
tela que é de extensão e que precisa ser cadastrado, sob a análise da
PROEX, no SIGAA. O quantitativo anotado, sobretudo ao ponto 02 a seguir,
refere-se ao número consolidado nesta ação quantos aos alunos atletas
inscritos em 2020 até o término desta ação (vide meta 01).

01

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

203

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

15

4. Municípios do RN contemplados por ações de extensão;

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: NATAL
01

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

--

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

--

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

--

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

--

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

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

--

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

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Avaliação da assimetria funcional e desempenho
no salto vertical em atletas de voleibol Evaluation of functional asymmetry and
performance in the vertical jump in volleyball athletes (é o artigo mencionado

01
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na meta 05 pela coordenação)

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; --

19. Dissertações de mestrado realizadas em função do projeto; --

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

21. Teses de pós-doutorado realizadas em função do projeto; --

22. Trabalhos de conclusão de curso realizados em função do projeto; --

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

24. Produção de obra artística coreográfica; --

25. Produção de obra artística literária; --

26. Produção de obra artística musical; --

27. Produção de obra artística teatral; --

28. Produção de obra cinematográfica; --

29. Produção de obra de TV/Vídeo; --

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

--

31. Produção ou atualização didático-pedagógica; --

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

--

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

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

--

35. Registro de software desenvolvido; --

36. Prêmios; --
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37. Outros (detalhar); --

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);

As metas foram atingidas quase em sua totalidade, não contemplando o total de
projetos de pesquisa programado devido à falta de interessados, apenas 1 projeto foi
cadastrado. O vice-coordenador (Alexandre Bulhões Correia) produziu artigo científico em
periódico nacional juntamente com alunos do Programa de Pós-Graduação em Educação
Física da UFRN envolvendo as equipes esportivas da UFRN (Qualis A3). O projeto carece de
recursos financeiros para manter a contratação dos treinadores durante o ano, assim como
adquirir materiais esportivos de qualidade, tais quais são utilizados em competições oficiais. De
2014 até o ano vigente o projeto teve uma redução de 78,35% na distribuição orçamentária
destinada a este (vide anexo II da res008204 -Distribuicao Interna 2014 - Versão CONSAD-1 e
RESOLUÇÃO Nº 007/2020-CONSAD, de 12 de março de 2020).

Alexandre Bulhões Correia
Vice-coordenador
Gestor Desportivo
SIAPE 1190733

XI – Roteiro de Acompanhamento – RECOMENDAÇÕES DO FISCAL

11.1 – Recomendações do fiscal após análises;

Nada a referir.
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XII – Roteiro de Acompanhamento – CONCLUSÃO

12.1 – Parecer técnico;

Vistos e analisados, conforme disposição presente no art. 131 da Resolução nº 061/2016 –
CONSAD/UFRN, principalmente os documentos fornecidos pela coordenação, bem como os
documentos instruídos no registro SIPAC nº 76/2018 – Contrato 6489/2018 relacionados às
metas acadêmicas, conclui-se que o projeto “TREINAMENTO ESPORTIVO DAS SELEÇÕES
PERMANENTES DA UFRN” ATINGIU PARCIALMENTE a dimensão físico-acadêmica
pactuada em virtude, apenas, do não alcance pleno da meta 05 (vide p.13). Todavia, a não
obtenção específica desse resultado que foi apontada e justificada pela coordenação, e ainda
complementada pela apresentação de um artigo publicado, em nada desabona a efetividade
acadêmica, sobretudo, na vertente extensionista natural do projeto, razão pela qual SE OPINA,
s.m.j., PELA APROVAÇÃO dos resultados acadêmicos consolidados nesta prestação de
contas final.

Natal/RN, 10 de junho 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 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.

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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