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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

Fiscalização nº 436 Período da ação de controle 06/12/2019 a 31/01/2020

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
ANÁLISE DOS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO REALIZADOS
PELA COMPERVE.

Número do projeto (SIPAC) 358/2015

Tipo/Natureza do Projeto PESQUISA CIENTÍFICA - APLICADA

Coordenador(a) Magda Maria Pinheiro de Melo

Objeto

Analisar os processos avaliativos realizados pela Comperve, por meio
da análise de perfis socioeconômicos e cognitivos dos candidatos, com
o intuito de colaborar na formulação de políticas acadêmico-avaliativas
e no desenvolvimento de estudos científicos e técnicos na área da
educação e em temáticas de sua interface. Além disso, pretende avaliar
os egressos da UFRN, por intermédio das provas realizadas em
processos seletivos, com o objetivo de identificar e caracterizar níveis
de desenvolvimento de habilidades para o início da atividade
profissional.

Número do Contrato 4630/2015 Vigência 30/04/2015 a 30/04/2020

Valor (R$) 4.501.618,34
Processo Nº 23077.009907/2016-11

( X ) Prestação de Contas
Origem do recurso Próprio (UFRN)

Dados Bancários Banco do Brasil Ag.: 3795-8 C/C: 11.199-6



PROPLAN/UFRN Relatório de Fiscalização de Projeto Acadêmico Pág. 2 de 15

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

Magda Maria Pinheiro de Melo UFRN Coordenadora
(84) 3342-2280/99193-6101
magda@comperve.ufrn.br

II – CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A UFRN e a FUNPEC celebraram o contrato nº 4630/2015, cujo objeto está

devidamente descrito na folha 1 (um) deste documento, assinado em 30/04/2015 e publicado

em 07/05/2017 no Diário Oficial da União nº 085, pág. 73, Seção 03. O valor do projeto importa

em R$ 4.501.618,34 (valor atual conforme 3º termo aditivo assinado em 29/04/2019). As

cláusulas 13ª e 14ª versam, respectivamente, sobre as condições de repasse e pagamento

como também da prestação de contas.

Essa 7ª fiscalização foi acionada pelo fiscal tendo em conta já terem decorridos 180

dias desde a última ação de monitoramento. Outras fontes de informação documental desse

Relatório de Fiscalização foram: o Portal da Transparência da FUNPEC, os Sistemas SIG-

UFRN, o processo nº 23077.018288/2015-75, de submissão e acompanhamento do projeto,

autuado em pasta própria na PROPLAN nº 4630.21.1415, 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.

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

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

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

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

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

Nota da Fiscalização: A PROAD por meio dos pareceres financeiros nos 09 e 28 de 2016; 06
e 39 de 2017; 43, 60 e 102 de 2018; e 01 de 2020, sugeriu a aprovação das prestações de
contas financeiras cujas despesas foram efetuadas até março de 2019, uma vez que
ocorreram de acordo com a legislação vigente e obedeceram ao plano de aplicação aprovado
pela UFRN.

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

Nota da Fiscalização: Para o período analisado por esta ação de monitoramento (01/06/2019
a 30/11/2019), nenhum parecer financeiro foi remetido a PROPLAN. Os dados da execução
financeira foram consultados diretamente do portal da transparência da FUNPEC.

3.3 – O parecer financeiro emitido pela PROAD 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:
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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: O material de consumo (papel, canetas, grafites, tonners, borrachas,
grampos e clipes) é adquirido pelo Núcleo Permanente de Concursos – COMPERVE.

6.4 – Utilização da rede de TI da UFRN:
( X ) Sim
( ) Não
Horas/semana de utilização: 40h/semana

Nota da Coordenação: A rede de TI (fibra ótica, computadores, impressoras e scanners)
utilizada na pesquisa é a disponibilizada para uso do Núcleo Permanente de Concursos.

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

Nota da coordenação: O objetivo deste projeto é analisar os processos avaliativos realizados
pela Comperve, por meio da análise de perfis socioeconômicos e cognitivos dos candidatos. As
melhorias produzidas a partir de concursos e processos seletivos, devido à realização da
pesquisa, contribuem para o aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas por esta unidade,
gerando o aumento da credibilidade e da confiabilidade junto à sociedade. Dessa forma, o
nome da UFRN está relacionado à realização de concursos e processos seletivos seguros e
confiáveis. O nome da UFRN também é utilizado na divulgação da produção científica em
diferentes meios.
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VII – Roteiro de Acompanhamento – EVENTOS

7.1 – Eventos realizados no período de 01/06/2018 a 30/11/2019;

Evento Data/Período Local Nº de participantes Observação

Oficina: Análise Fatorial aplicada à pesquisa sobre habilidade do
aluno para estudar na universidade apresentada ao Grupo de
Pesquisa da COMPERVE por Iloneide Carlos de Oliveira Ramos com a
colaboração de Raquel Basílio dos Santos.

08/11/2019 e

05/12/2019

COMPERVE/
UFRN

10
Listas de presença e
material apresentado

em anexo

Seminário com as coordenações dos cursos de licenciatura da UFRN
para discutir os resultados das pesquisas.

20/11/2019
Auditório do
Centro de
Educação

36
Lista de presença e
material apresentado

em anexo

Nota da Fiscalização: A coordenação disponibilizou para os dois eventos a lista de presença contendo as assinaturas de todos os participantes, assim
como os slides das apresentações realizadas durante os eventos. Todos estes documentos serão arquivados na rede local da fiscalização.

Em complemento a documentação enviada, RECOMENDAMOS que a coordenação também realize o registro fotográfico dos eventos que o projeto venha a
realizar, bem como elabore uma capa que contenha seu objetivo, a identificação do local, data e hora de realização, recursos utilizados e os principais
resultados alcançados. Assim, para cada evento forma-se um sintético relatório composto pelas referidas informações. Tal recomendação visa atender ao
princípio da verdade material1, comumente buscada pelos fiscais da PROPLAN.

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.
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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: 01/06/2019 a 30/11/2019 ( ) Final – Último Período de Execução:
EXECUÇÃO FÍSICA

META
ETAPA
FASE

DESCRIÇÃO UNID. DE MEDIDA
QUANTIDADE
PROGRAMADA
NO PROJETO

QUANTIDADE EXECUTADA
NOS PERÍODOS
ANTERIORES

NO
PERÍODO

ACUMULADA
ATÉ 30/11/2019

1 - Realizar estudos para
aperfeiçoar os processos de
avaliação de habilidades
profissionais para o início da
atividade profissional, identificar e
caracterizar os níveis de
desenvolvimento de habilidades
para a atividade profissional inicial
de egressos de cursos de
graduação da UFRN.

Estudo
1-Elaboração e validação dos instrumentos de pesquisa – testes e
entrevistas.

Instrumento de
pesquisa

05 04 00 04

Avaliação 2-Elaboração de relatórios com resultados da meta 1. Relatório 05 03 00 03

Estudo
3-Estruturação da matriz teórica para a avaliação das habilidades
profissionais nas provas práticas.

Capítulo 04 00 04 04

Estudo
4-Realizar um estudo da confiabilidade e validez dos Programas
de computação (software) para organização das questões das
provas objetivas.

Relatório 02 07 01 08

Estudo
5- Realizar um estudo da confiabilidade e validez das provas
práticas dos concursos sob as novas orientações teórico-
metodológicas definidas.

Relatório 02 00 00 00

Execução
6-Elaborar e um programa computacional baseado na Matriz
Teórica de Avaliação de Habilidades Profissionais para
organização das questões das provas objetivas de concursos.

Software 02 02 00 02

Avaliação
7-Realização de seminário com as coordenações de cursos da
UFRN para discutir os resultados das pesquisas.

Seminário 01 01 01 01

Estudo

8- Estudo sobre as representações e conhecimento de professores
sobre a formação e avaliação de habilidades profissionais na
formação inicial (implica elaboração de um questionário, sua
validação, aplicação e processamento dos resultados).

Relatório 01 00 00 00

Estudo

9- Estudo sobre as concepções da formação e avaliação de
habilidades profissionais em projetos pedagógicos e de disciplinas
na formação inicial (implica na elaboração de um protocolo de
análise de conteúdo, sua validação, aplicação e processamento de
dados coletados).

Relatório 01 00 00 00

*Nota Explicativa: ETAPA 1 – Elaboração e validação dos instrumentos de pesquisa - programado: 5 instrumentos de pesquisa; executado nos períodos anteriores: 4
instrumentos de pesquisa. ETAPA 2 – Elaboração de relatórios com resultado da meta 1 - programado: 5 relatórios; executado nos períodos anteriores: 3 relatórios. O
relatório 4 está sendo concluído e deverá estar pronto no final de janeiro, e o relatório 5 será elaborado ao final do quinto ano do projeto. ETAPA 3 – Estruturação da matriz
teórica para a avaliação das habilidades profissionais nas provas práticas - programado: 4 capítulos; executado no período: 4. Foram elaboradas as matrizes teóricas
referentes às provas objetivas, práticas e discursivas. Também foi elaborada uma matriz teórica sobre habilidades profissionais. A etapa foi cumprida integralmente. ETAPA 4
– Realizar um estudo da confiabilidade e validez dos Programas de computação (software) para organização das questões das provas objetivas - programado: 2
relatórios; executado nos períodos anteriores: 7 relatórios. Foi elaborado mais um relatório com os aperfeiçoamentos do software. A etapa 4 foi cumprida integralmente.
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ETAPA 5 – Realizar um estudo da confiabilidade e validez das provas práticas dos concursos sob as novas orientações teórico-metodológicas definidas -
programado: 2 relatórios; executado nos períodos anteriores: 0 relatórios. Devido ao atraso na elaboração das matrizes teóricas propostas na etapa 3, a etapa 5 ainda não foi
concluída, mas está sendo trabalhada. ETAPA 6 – Elaborar um programa computacional baseado na Matriz Teórica de Avaliação de Habilidades Profissionais para
organização das questões das provas objetivas de concursos - programado: 1 software; executado nos períodos anteriores: 1 software. A primeira versão do software foi
desenvolvida. No entanto, ao realizar o desenvolvimento do primeiro módulo, ficou clara a necessidade de que fossem desenvolvidos outros módulos que pudessem
trabalhar, de forma conjunta, com o programa proposto inicialmente. Já foram desenvolvidas mais funcionalidade do programa. ETAPA 7 – Realização de seminários com
cursos de graduação da UFRN para discutir os resultados das pesquisas - programado: 1 seminário; executado no período: 1. O seminário foi realizado com os
coordenadores dos cursos de licenciatura da UFRN, no Auditório do Centro de Educação. ETAPA 8: Estudo sobre as representações e conhecimento de professores
sobre a formação e avaliação de habilidades profissionais na formação inicial (implica elaboração de um questionário, sua validação, aplicação e processamento
dos resultados) – programado: 1 relatório; executado no período: 0. Nesse semestre, o relatório não foi concluído, mas foi elaborado e validado o questionário para ser
aplicado com os professores. O questionário não foi aplicado devido ao encerramento do semestre letivo, mas será aplicado no início do próximo semestre. ETAPA 9:
Estudo sobre as concepções da formação e avaliação de habilidades profissionais em projetos pedagógicos e de disciplinas na formação inicial (implica na
elaboração de um protocolo de análise de conteúdo, sua validação, aplicação e processamento de dados coletados) - programado: 1 relatório; executado no período:
0. Nesse semestre, foi elaborado e validado um protocolo para avaliação dos projetos pedagógicos dos cursos de graduação, e iniciada a avaliação, mas o relatório ainda
não foi concluído. Solicito a correção dos valores das quantidades executadas das etapas 8 e 9 no quadro de metas do RF 386, que verificou a execução do projeto de
01/11/2018 a 31/05/2019, pois todos os procedimentos para essas etapas ainda não foram concluídos.

Nota da Fiscalização: Foi informado de forma incorreta, na prestação de contas física anterior (relatório de fiscalização nº 386), a execução de uma unidade para as etapas
08 e 09 desta meta. Dessa forma, na presente ação de monitoramento, foi realizada a correção dos valores executados para as respectivas etapas.

2 – Identificar e caracterizar erros
e dificuldades de aprendizagem
de estudantes da educação
básica que ingressam na UFRN
por meio das provas do Enem.

Avaliação 1-Elaboração de relatórios com resultados da meta 2 Relatório 05 03 00 03

Execução
2-Coleta de informações/produção de estatísticas do desempenho
dos participantes no ENEM do ano de 2016.

Relatórios
Estatísticos

10 16 00 16

Execução
3-Análises de desempenho e de erros, sistematização dos dados
dos ENEM 2016.

Relatórios Analíticos 05 00 02 02

Execução 4-Análises e integração de dados da série ENEM 2013 -2016 Relatórios Analíticos 05 00 01 01

Avaliação
5-Realização de seminário com escolas públicas do RN para
discutir os resultados da pesquisa.

Seminário 01 00 00 00

Estudo
6- Estudo de erros e dificuldades de aprendizagem de estudantes
que realizaram os ENEMs 2013-2016 da UFRN, egressos de
escolas públicas que não foram selecionados pelo Sisu

Relatórios Analíticos 05 00 00 00

*Nota Explicativa: ETAPA 1 – Elaboração de relatórios com resultado da meta 2 - programado: 5 relatórios; executado nos períodos anteriores: 3 relatórios. O relatório 4
está sendo concluído e deverá estar pronto no final de janeiro, e o relatório 5 será elaborado ao final do quinto ano do projeto. ETAPA 2 – Coleta de informações/produção
de estatísticas do desempenho dos participantes no ENEM do ano de 2016 - programado: 10 relatórios; executado nos períodos anteriores: 16 relatórios. A etapa 2 foi
cumprida integralmente. ETAPA 3 – Análises de desempenho e de erros, sistematização dos dados dos ENEM 2016 - programado: 5 Relatórios analíticos; executado no
período: 2 relatórios. Foram analisados os dados das disciplinas de Língua Portuguesa e Biologia. A equipe está concluindo as análises das demais disciplinas. ETAPA 4 –
Análises e integração de dados da série ENEM 2013 -2016 - programado: 5 relatórios analíticos; executado no período: 1 relatório. Foi concluído o relatório para a
disciplina de Biologia. Os demais relatórios estão sendo preparados. As análises estão sendo realizadas pela equipe, incluindo o perfil referente aos anos de 2013 a 2016.
ETAPA 5 – Realização de seminário com escolas públicas do RN para discutir os resultados da pesquisa - programado: 1 seminário; executa ETAPA 6 –Estudo de
erros e dificuldades de aprendizagem de estudantes que realizaram os ENEMs 2013-2016 da UFRN, egressos de escolas públicas que não foram selecionados
pelo Sis - programado: 05 Relatórios; executado no período: 0 relatórios: 0. Os relatórios estatísticos já foram concluídos, mas os analíticos estão sendo elaborados para
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cada área, mas ainda não foram concluídos.

3 - Estudar e acompanhar o
desenvolvimento dos estudantes
egressos da educação básica
durante sua vida estudantil na
UFRN, a fim de identificar e
caracterizar fatores que facilitam
ou obstaculizam sua inserção na
cultura universitária e seu sucesso
como estudantes universitários,
consolidando o Observatório da
Vida dos Estudantes da UFRN
com dados e análises resultantes
das pesquisas e dos estudos.

Estudo
1-Estruturação de matriz teórica para a pesquisa da atividade de
estudo de estudantes de ensino de graduação da UFRN.

Capítulo de Matriz
teórica

01 01 00 01

Estudo
2-Estruturação de matriz teórica para a pesquisa do custo por
estudante em cursos de graduação.

Capítulo de Matriz
teórica

01 01 00 01

Execução
3-Elaboração e validação dos instrumentos de pesquisa para os
estudos dos custos de estudantes e da Atividade de estudo.

Instrumentos de
pesquisa

04 02 01 03

Execução 4-Coleta de informações/produção de estatísticas Relatório estatístico 121 147 00 147

Execução 5-Análises, discussões e sistematização de resultados. Relatórios 04 04 00 04

Avaliação
6-Atualização e desenvolvimento do Observatório de Vida dos
Estudantes da UFRN.

Relatórios 04 03 01 04

Avaliação
7- Avaliar o impacto do uso do Observatório de Vida dos
Estudantes da UFRN.

Relatórios 01 00 00 00

*Nota Explicativa: ETAPA 1 – Estruturação de matriz teórica para a pesquisa da atividade de estudo de estudantes de ensino de graduação da UFRN. programado: 1
capítulo; executado nos períodos anteriores: 1 capítulo. A etapa 1 foi cumprida integralmente. ETAPA 2 – Estruturação de matriz teórica para a pesquisa do custo por
estudante em cursos de graduação. programado: 1 capítulo; executado nos períodos anteriores: 1 capítulo. A etapa 2 foi cumprida integralmente. ETAPA 3 – Elaboração
e validação dos instrumentos de pesquisa para os estudos dos custos de estudantes e da atividade de estudo - programado: 4 instrumentos; executado no período:
1. Foi preparado, nesse período, um mapa de custo do aluno do Departamento de Ciências Contábeis. ETAPA 4 – Coleta de informações/produção de estatísticas -
programado: 111 relatórios; executado nos períodos anteriores: 147 relatórios. A etapa 4 foi cumprida integralmente. ETAPA 5 – Análises, discussões e sistematização de
resultados - programado: 4 relatórios; executado nos períodos anteriores: 4 relatórios. Etapa cumprida integralmente. ETAPA 6 – Atualização e desenvolvimento do
Observatório de Vida dos Estudantes da UFRN - programado: 4 relatórios; executado no período: 1 relatório. A etapa foi concluída, mas alguns aperfeiçoamentos estão
sendo trabalhados. ETAPA 7 – Avaliar o impacto do uso do Observatório de Vida dos Estudantes da UFRN - programado: 1 relatório; executado no período: 0 relatório.
O relatório ainda não foi concluído.

OBS: Etapa 3: A tese referente ao custo de estudantes foi modificada pela autora, ela não trabalhará mais com custos e sim com Evasão no curso de Ciências Contábeis.
Mesmo assim, o trabalho de custos está sendo desenvolvido pela equipe, com a participação da autora, só que em um formato que não é mais o de tese. Por esse motivo, foi
apresentado o instrumento de pesquisa.

Nota da Coordenação: As novas metas e os acréscimos da quantidade programada, relacionadas ao aditivo de prazo para o ano de 2019, estão sendo
trabalhadas. Algumas já foram concluídas e estão apresentadas neste relatório. Algumas das metas do período anterior ao aditivo, com a prorrogação do
prazo estão sendo finalizadas.

Nota da Fiscalização: A coordenação do projeto disponibilizou todos os documentos comprobatórios referentes as quantidades inseridas na coluna
‘quantidade executada no período’. Tais comprovações serão arquivadas na rede local da fiscalização.

Ademais ressaltamos que foi informado de forma incorreta, na prestação de contas física anterior (relatório de fiscalização nº 386), a execução de uma
unidade para as etapas 08 e 09 da meta 01. Dessa forma, na presente ação de monitoramento, foi realizada a correção dos valores executados para as
respectivas etapas.
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IX – Roteiro de Acompanhamento – RESULTADOS ACADÊMICOS

9.1 – Resultados Esperados (Conforme cláusula 8ª do contrato 4630/2015 e 3º Termo Aditivo);

INDICADORES QUANTITATIVOS

Publicar artigos científicos com os resultados das pesquisas. 07

Publicar livros com os resultados das pesquisas. 04

Orientar dissertações de Mestrado. 03

Orientar tese de doutorado. 03

Apresentar trabalhos em eventos científicos. 09

INDICADORES QUALITATIVOS

Subsidiar as instâncias acadêmicas da UFRN com informações sobre o ingresso, a
permanência e as trajetórias de estudantes, por meio da análise de perfis socioeconômicos e
cognitivos dos candidatos para cursos de graduação e de pós-graduação da UFRN.

Subsidiar as instâncias acadêmicas da UFRN, principalmente as coordenações de cursos de
graduação, sobre o desempenho dos seus egressos, por intermédio das provas realizadas em
processos seletivos, com o objetivo de identificar e caracterizar níveis de desenvolvimento de
habilidades para o início da atividade profissional.

Fornecer às escolas públicas do RN informações sobre as dificuldades de aprendizagem
reveladas nas provas do ENEM, contribuindo com a melhoria da educação básica, em especial
com o Ensino Médio.

Subsidiar projetos e pesquisas envolvendo professores e alunos da UFRN com o interesse de
produzir conhecimento nas áreas relacionadas às atividades do Núcleo, por meio dos dados
obtidos em processos seletivos e concursos públicos.

Produzir conhecimentos relevantes para a tomada de decisões relativas às políticas sociais e
de inclusão da UFRN.

Nota:

9.2 – Resultados Alcançados no período de 01/06/2019 a 30/11/2019;

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;

---
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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;

a) Questões de Estatística e Probabilidade nas provas do ENEM: uma
aproximação a erros e dificuldades de aprendizagem. Publicado na Revista
educação Matemática Debate, v. 3, n.7. Autores: Jailson Costa Pontes e Isauro
Beltrán Núñez. (Meta 2)

Nota da Coordenação: O artigo não tinha sido considerado no relatório anterior,
pois tinha sido enviado para o periódico, mas ainda não tinha sido publicado.

01

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

a) “Como Opinam Os Professores Acerca Da Prova Do Enem? O Caso Da
Disciplina Biologia”. Artigo publicado nos anais do VI Congresso Nacional de
Educação (V CONEDU). Autores: Heloiza Cristina Costa Felipe Santiago,
Francêsco de Araújo Lopes, Naisandra Bezerra da Silva Farias, Raelma
Medeiros Dantas e Isauro Beltrán Núñez. (Meta 2)

b) “As representações de professores universitários sobre trajetórias de
sucesso acadêmico na universidade”. Trabalho apresentado no VI Congresso
Nacional de Educação (CONEDU). Autores: Raelma Medeiros Dantas, Sandro
Damião Ribeiro da Silva, Raquel Basílio e Isauro Beltrán Núñez. (Meta 3)

c) “Alunos ingressantes e risco de evasão: uma aplicação do modelo de
Tinto no curso de Ciências Contábeis da UFRN”. Trabalho apresentado no VI
Congresso Nacional de Educação (CONEDU). Autores: Daniele da Rocha
Carvalho e Ridalvo Medeiros Alves de Oliveira. Trabalho apresentado no VI
Congresso Nacional de Educação (CONEDU). (Meta 3)

d) “As questões de Ciências Humanas na prova do ENEM. O que pensam
os alunos sobre elas?” Trabalho apresentado no VI Congresso Nacional de
Educação (CONEDU). Autores: Sandro Damião Ribeiro da Silva, Raquel Basílio
e Isauro Beltrán Núñez. (Meta 2)

e) “Custo do aluno nas IFES brasileiras: as visões do MEC e do TCU”
Trabalho apresentado no Primer Congreso Chileno de Costos y Gestión, 2019,
Chillán. Autores: Daniele da Rocha Carvalho, Ridalvo Medeiros Alves de
Oliveira, Isauro Béltran Núñez, Ana Caroline Medeiros de Oliveira e C. M. S.
(Meta 3)

OBS: Os Anais do Congresso ainda não foram disponibilizados. Como
documento comprobatório, nos anexos deste relatório, consta a declaração de
apresentação do trabalho.

05

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; 02
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a) “Percepções de estudantes e professores sobre os fatores que
influenciam na aprovação no ENEM”. Capítulo do livro eletrônico "O
Fortalecimento da Escola Inclusiva, Diversa e com Qualidade no Ensino", pela
editora Atena. (Meta 2)

b) “O que pensam os professores sobre a prova do ENEM: O caso da
redação”. Capítulo de livro eletrônico “Educação no século XXI”, publicado pela
editora Poisson. (Meta 2)

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;

- Conclusão da dissertação de Sandra Cristina Bezerra de Barros, intitulada:
Estudo do desempenho de candidatos à UFRN na prova de redação do
Enem no período de 2013 a 2016. Programa de Pós-Graduação em Educação
– UFRN (Meta 2)

- Dissertação de Mestrado Ythalo Hugo da Silva Santos, intitulada: Lei de cotas
no ensino superior: uma análise da permanência e desempenho da coorte
de ingressantes em 2014 na Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Programa de Pós-graduação em Demografia da UFRN. (Meta 3)

02

20. Tese de doutorado realizadas em função do projeto;

- Conclusão da tese de doutorado de Jaílson da Costa Pontes – tese intitulada:
Identificação e caracterização do perfil de erros e dificuldades de aprendizagem
nas questões de estatística e probabilidade das provas de matemática do enem
nos anos de 2013 a 2016 dos aprovados na primeira chamada do sisu para
ingressar na UFRN . (Meta 2)

01

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;

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

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

---

35. Registro de software desenvolvido; ---

36. Prêmios; ---

37. Outros (detalhar)
37.1 – Relatório aperfeiçoamentos do OVEU - Meta 3;

37.2 – Capítulo matriz teórica – Habilidades Profissionais – Meta 1;

37.3 – Questionário de habilidades profissionais – Meta 1;

37.4 - Protocolo de análise dos projetos pedagógicos de cursos de graduação –
Meta 1

37.5 – Questionário sobre habilidades de estudo – Meta 3

37.6 – Relatório analítico sobre habilidades para estudar – Meta 3

37.7 – Relatório com aperfeiçoamento do software PICCO – Meta 2

37.8 – Capítulo matriz teórica – Provas Objetivas – Meta 1

37.9 – Capítulo matriz teórica – Provas Discursivas – Meta 1

37.10 – Capítulo matriz teórica – Provas Práticas – Meta 1

37.11 – Tabelas de habilidades ENEM 2016 – Meta 2

37.12 – Mapa de apuração do custo do aluno – Meta 3

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

Nota da Fiscalização: A coordenação disponibilizou as comprovações de todos os produtos
descritos no quadro de acima. Elas serão arquivadas na rede local da fiscalização.

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);

A equipe está desenvolvendo o trabalho, conforme o planejamento realizado. Todos

os produtos estão disponibilizados em meio digital, anexos a este relatório.

O projeto foi aditivado em maio de 2019, ocasião na qual foram acrescentadas novas

etapas às metas propostas. A equipe está trabalhando tanto para conclusão das etapas que

restaram do período anterior, quanto nas novas etapas.

As etapas estão sendo desenvolvidas dentro dos prazos estabelecidos, ficando

pendente a finalização do relatório 4, que deve ser concluído até janeiro de 2020.

META 1 - Realizar estudos para aperfeiçoar os processos de avaliação de

habilidades profissionais para o início da atividade profissional, identificar e caracterizar

os níveis de desenvolvimento de habilidades para a atividade profissional inicial de

egressos de cursos de graduação da UFRN.

Como informado no relatório anterior, as etapas dessa meta estão quase todas

concluídas. No plano de trabalho do aditivo 2019-2020, foram aumentadas as quantidades de
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produtos previstos para algumas etapas, bem como acrescidas duas novas etapas.

As etapas estão sendo desenvolvidas dentro dos prazos estabelecidos, ficando

pendente a finalização do relatório 4, que deve ser concluído até janeiro de 2020.

Foi realizado o seminário com os coordenadores dos cursos de licenciatura para

apresentação dos resultados da pesquisa no que se refere ao desempenho dos egressos dos

referidos cursos nos concursos e processos seletivos realizados pela Comperve.

O software PICCO está sendo aperfeiçoado para atender as demandas dos

concursos e processos seletivos realizados pela Comperve.

As matrizes teóricas referentes às provas discursivas, de redação e prática foram

concluídas, bem como uma primeira versão da matriz de habilidade profissional.

META 2 - Identificar e caracterizar erros e dificuldades de aprendizagem de

estudantes da educação básica que ingressam na UFRN por meio das provas do ENEM.

As análises dos dados dos candidatos que realizaram as provas do ENEM no ano de

2016 ainda estão sendo finalizadas, bem como a integração do período 2013-2016. Para

algumas disciplinas a análise está concluída. No entanto, falta a complementação das análises

de outras disciplinas.

Com relação ao seminário a ser realizado com as escolas públicas do RN, devido ao

aditivo 2019-2020, ocorrerá no final do período do novo prazo, objetivando, dessa maneira,

apresentar mais informações às escolas.

META 3 - Estudar e acompanhar o desenvolvimento dos estudantes egressos

da educação básica, durante sua vida estudantil na UFRN, a fim de identificar e

caracterizar fatores que facilitam ou obstaculizam sua inserção na cultura universitária e

seu sucesso como estudantes universitários, consolidando o Observatório da Vida dos

Estudantes da UFRN com dados e análises resultantes das pesquisas e dos estudos.

Nessa meta, está faltando apenas a conclusão do relatório da avaliação do impacto

do Observatório da Vida do Estudante da UFRN, que está sendo preparado e algumas análises

relacionadas à pesquisa sobre os custos de estudantes.

XI – Roteiro de Acompanhamento – RECOMENDAÇÕES DO FISCAL

11.1 – Recomendações do fiscal após análises;

Ao fim desta sétima ação de monitoramento, concernentes aos aspectos

físico/acadêmicos do projeto em tela, informamos que mais uma vez a coordenação foi pontual

e organizada no envio das informações e documentos solicitados por esta fiscalização. Desse

modo, RECOMENDAMOS apenas a manutenção de tais práticas, e que a coordenação

observe a RECOMENDAÇÃO disposta logo abaixo do quadro de eventos, que visa melhorar a

ainda mais a qualidade dos documentos apresentados em cada prestação de contas física.

Para Fundação de Apoio, RECOMENDAMOS atualizar o relatório de execução

físico/financeira, conforme plano de trabalho aprovado pelo 3º termo aditivo ao contrato, antes

de ele ser disponibilizado à coordenação do projeto para preenchimento.
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XII – Roteiro de Acompanhamento – CONCLUSÃO

12.1 – Parecer técnico

Período de abrangência: 01/06/2019 a 30/11/2019

Vistos e analisados os documentos instruídos no processo no. 23077.009907/2016-11, contrato

4630/2015, 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

“ANÁLISE DOS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO REALIZADOS PELA COMPERVE” ATINGIU

PARCIALMENTE a dimensão físico/acadêmica pactuada. Contudo, considerando que o projeto

tem vigência até abril de 2020, e tendo em conta que as entregas parciais estão dentro do novo

cronograma estabelecido pelo 3º termo aditivo, OPINAMOS PELA APROVAÇÃO DOS

RESULTADOS apresentados nesta 7ª prestação de contas física parcial.

Natal/RN, 31 de janeiro 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.

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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