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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

Fiscalização nº 445 Período da ação de controle 10/01/2020 à 03/03/2020

IDENTIFICAÇÃO DO FISCAL

Nome Gustavo Bezerra de Oliveira Lira

Matrícula 3160321

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 Andrea Mara P Silva

Telefone/e-mail (84) 3092-9230

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto
XXI CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE
(CONBRACE) VIII CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS
DO ESPORTE (CONICE)

Número do projeto (SIPAC) 349/2019

Tipo/Natureza do Projeto EXTENSÃO - EVENTO

Coordenador(a) ALLYSON CARVALHO DE ARAUJO

Objeto
Realização da 21ª edição do Congresso Brasileiro de Ciências do
Esporte (CONBRACE) e 8ª edição do Congresso Internacional de
Ciências do Esporte (CONICE) na cidade de Natal-RN.

Número do Contrato 7543.22.1419 Vigência 27/08/2019 a 30/06/2020

Valor (R$) R$ 637.959,94

Processo

23077.048466/2019-16

(X) Submissão do Projeto

1ª FiscalizaçãoOrigem do recurso

Secretaria
Nacional de
Esporte,
Educação, Lazer
e Inclusão Social

Dados Bancários Banco do Brasil Ag.: 3795-8 C/C: 11.889-3
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I – INTRODUÇÃO

Os trabalhos de fiscalização foram realizados no exercício do dever desta IFES,

representada pela Divisão de Fiscalização da Diretoria de Projetos Acadêmicos da

PROPLAN/UFRN, visando acompanhar, orientar e supervisionar a execução do projeto

acadêmico, vinculado ao instrumento jurídico pactuado, sobretudo, para atestar a regular

execução do objeto contratado e o cumprimento das metas e dos resultados acadêmicos

previstos, primando pela eficiência, eficácia e efetividade do projeto.

Dando cumprimento ao art. 67 da Lei nº 8.666/93, aos art. 10 e 11 do Decreto

9507/18, aos arts. 13, 14 e 50, § 3º da Resolução nº 061/2016-CONSAD/UFRN, este Relatório

é preenchido mediante a análise de documentos disponíveis e com o auxílio das seguintes

pessoas:

Nome Instituição Função Telefone/e-mail

Allysson Carvalhode Araujo UFRN Coordenador allyssoncarvalho@hotmail.com

II – CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A UFRN e a FUNPEC celebraram o contrato nº 7543/2019, cujo objeto está

devidamente descrito na folha 1 (um) desse documento, assinado em 27/08/2019, e publicado

em 26/08/2019 no Diário Oficial da União nº 164, pág. 77, Seção 03. O valor do projeto importa

em R$ 637.959,94. As cláusulas 13ª e 14ª versam, respectivamente, sobre as condições de

repasse e pagamento, e prestação de contas.

Ademais, essa primeira 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 23077.048466/2019-16, de submissão e acompanhamento do projeto, autuado em

pasta própria na PROPLAN nº 7543.21.1419, 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);
( ) Sim
( X ) Não

Nota da Fiscalização: Até o fechamento dessa fiscalização a PROAD não enviou nenhuma
prestação de contas dos aspectos financeiros do projeto para o período.

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

Nota:

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:

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
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Nota:

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: Horas/semana de utilização: Durante o período de 16 a 20 de
setembro, o Laboratório de Ludicidade (LABLUD) o Laboratório de Educação Física, Esporte e
Mídia (LEFEM) além de todos vários espaços do Ginásio forma utilizados entre 08 da manhã
as 10 da noite. Após esse período o Laboratório de Educação Física, Esporte e Mídia
(LEFEM) tem sido utilizado continuamente na gestão do Projeto.

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

Nota da Coordenação: Durante o período de 16 a 20 de setembro, todas as salas de aula do
DEF, auditório da superintendência de Infraestrutura, da Escola de Enfermagem, Salas de
aula do Setor I, Auditórios do DECOM e da AGECOM forma utilizados entre 08 da manhã as
10 da noite.

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

Nota da Coordenação: Insumos e material de limpeza.

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

Nota da Coordenação: Durante o período de 15 a 22 de setembro de 2019 a Equipe de TI da
universidade de criou uma rede própria para o CONBRACE/CONICE.

6.5 – Utilização do nome da UFRN (o nome da UFRN está sendo propagado através do
projeto?);
( X ) Sim
( ) Não

Nota da Coordenação: Todas as publicidades do evento em mídia física e digital levam o
nome e a imagem da UFRN. As publicações tributárias terão também referência à UFRN.
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VII – Roteiro de Acompanhamento – EVENTOS

7.1 – Eventos realizados no período de 27/08/2019 A 31/12/2019;

Evento Data/Período Local Nº de participantes Observação

XXI CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE (CONBRACE) VIII
CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS DO ESPORTE (CONICE)

15 a 20 de 2019 UFRN 1.800

Utilização
de diversos
espaços na

UFRN

Nota da Coordenação: Fotos e anexos.

Nota da Fiscalização: As comprovações enviadas pela coordenação encontram-se salvas na rede local da Divisão de Fiscalização da Proplan.
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VIII – Roteiro de Acompanhamento – METAS DO PROJETO

8.1 – Quadro de metas;

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

( X ) Parcial – período de execução da parcela:27/08/2019 A 31/12/2019 ( ) Final – último período de execução:

EXECUÇÃO FÍSICA

META
ETAPA
FASE

DESCRIÇÃO
UNID. DE
MEDIDA

QUANTIDADE
PROGRAMAD

A NO
PROJETO

QUANTIDADE EXECUTADA
(a) NOS

PERÍODOS
ANTERIORE

S

(b) NO
PERÍOD

O

ACUMULAD
A (a+b)

Organização, realização e
avaliação do XXI
CONBRACE e VIII CONICE.

Execução
Organização, realização, avaliação
do XXI CONBRACE e VIII
CONICE.

Relatório
do Evento

1.0 0 1.0 1.0

Nota da Coordenação: Nesta primeira etapa esta sendo anexada o relatório acadêmico submetido ao SIGAA. Posteriormente, o relatório de cumprimento
de metas será apresentado.

Publicações Execução
Revisão, diagramação e impressão
de 13 livros e um anais.

Anais e
Livros

14 0 0 0

Nota da Coordenação: As 13 publicações encontram-se em fase de construção. As etapas de revisão, normalização e diagramação já foram contratadas e
estão em andamento. A impressão tem pregão eletrônico marcado para o dia 10/03/2020.

Nota da Fiscalização: O relatório do evento enviado pela coordenação encontra-se salvo na rede local da Divisão de Fiscalização da Proplan.
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IX – Roteiro de Acompanhamento – RESULTADOS ACADÊMICOS

9.1 – Resultados Esperados (Cláusula 8ª do contrato 7543/2019 UFRN/FUNPEC);

INDICADOR Quant.

O projeto não contempla metas acadêmicas

Nota:

9.2 – Resultados Alcançados no período de 27/08/2019 A 31/12/2019;

INDICADORES DE RESULTADO ACADÊMICO DO PROJETO Quant.

1. Ações de Extensão;

Nota da Coordenação: O próprio evento.
01

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

Nota da Coordenação: O número se deu por estimativa, considerando o público da
educação física e áreas afins da UFRN.

300

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

Nota da Coordenação: O número se dá por estimativa, considerando o número de
inscritos, menos o público interno estimado de participantes.

1500

4. Municípios do RN contemplados por ações de extensão;

Nota da Coordenação: O número se dá por estimativa, considerando a região
metropolitana de Natal, região Oeste e Auto-oeste.

25

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

00

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

00

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

Nota da Coordenação: Referem-se aos minicursos realizados no dia 15/09/2019, na
programação do pré-evento.

18

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

Nota da Coordenação: As parcerias firmadas com IFRN, UNI-RN e FANEC
constam no site do evento.

03

9. Artigo científico produzido (não publicado);

Nota da Coordenação: Estes artigos foram produzidos durante o evento, inclusive
estes artigos foram premiados.

13

10. Artigo completo submetido ou publicado em periódico de circulação nacional 00
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e/ou local;

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

00

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

Nota da Coordenação: Referem-se aos artigos apresentados durante o evento e
constam nos anais do evento.

431

13. Resumo publicado em anais de eventos;

Nota da Coordenação:Constam nas listas enviadas no anexo, referente aos anais
do evento.

812

14. Artigo de divulgação publicado em revistas ou jornais, impressos ou digitais; 00

15. Capítulo de livro publicado ou a ser publicado com ISBN; 00

16. Livro didático, técnico ou cultural publicado ou a ser publicado com ISBN; 00

17. Projetos de iniciação científica, realizados em função do projeto; 00

18. Monografias realizadas em função do projeto; 00

19. Dissertações de mestrado realizadas em função do projeto; 00

20. Teses de doutorado realizadas em função do projeto; 00

21. Teses de pós-doutorado realizadas em função do projeto; 00

22. Trabalhos de conclusão de curso realizados em função do projeto; 00

23. Estágios de pós-doutorado realizados em função do projeto; 00

24. Produção de obra artística coreográfica; 00

25. Produção de obra artística literária; 00

26. Produção de obra artística musical; 00

27. Produção de obra artística teatral; 00

28. Produção de obra cinematográfica; 00

29. Produção de obra de TV/Vídeo; 00

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

Nota da Coordenação: A produção de mídia constam no site do evento
www.conbrace.org.br.

12

31. Produção ou atualização didático-pedagógica; 00

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

00
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33. Geração de novos produtos ou processos (Inovação); 00

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

00

35. Registro de software desenvolvido; 00

36. Prêmios;

Nota da Coordenação: artigos produzidos dentro dos grupos de trabalhos
temáticos, foram premiados com prêmio CBCE de literatura científica;

11

37. Outros (detalhar); 00

Nota da Fiscalização: Atesto que as mídias citadas no item 30, do quadro acima, que foram
disponibilizadas no site do evento por meio de links, encontram-se ativas na ocasião desta
fiscalização. O documento gerado pelo evento com os endereços de acesso dos vídeos
produzidos foi salvo na rede local da divisão de 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);

É latente a abertura de perspectivas de professores e alunos tiveram após o evento.
As possibilidades de articulação com pesquisadores que não comumente visitam o nordeste
brasileiro surtiu a possibilidade de parcerias e ações estratégicas pelo encontro por
oportunidade do evento.

A articulação se deu nas redes de ensino pela oportunidade de realizar o Fórum
Pedagógico de Educação Física do RN (com professores de Educação Física da Secretaria
Estadual de ensino e de mais 3 secretarias municipais da grande Natal). A articulação com
outras IES se deu com parceria com a UNI-RN, a FATERN, a FACEX e o IFRN.

O engajamento com de professores e alunos do DEF da UFRN se deu de forma
bastante comprometida e tem reverberado uma grande visibilidade para o departamento e
programas de pós-graduações associados. Várias qualificações e defesas foram realizadas
durante o evento, aproveitando o evento para articular com pesquisadores de referência
nacional e internacional.

O projeto contou com a parceria do Colégio Brasileiro do Ciências do Esporte. A
realização do evento foi feita de forma plena. Contudo, foi pedido aditivo de tempo por
necessidade de licitar a editoração das obras que agora já está em curso.

XI – Roteiro de Acompanhamento – RECOMENDAÇÕES DO FISCAL

11.1 – Recomendações do fiscal após análises;

Ao fim desta primeira ação de monitoramento relativa a dimensão físico-acadêmica do projeto
em tela, RECOMENDAMOS que a coordenação atente-se aos prazos concedidos para o envio
das respostas e comprovações comumente solicitadas pelo fiscal. Para isso é fundamental que
toda produção acadêmica, assim que gerada, seja arquivada de forma sistemática, em pastas
específicas, a fim de que seu compartilhamento seja realizado de forma célere e ordeira,
contribuindo dessa forma o cumprimento dos mencionados prazos.

O relatório enviado pela coordenação do curso é o mesmo cadastrado no SIGAA, o qual retrata
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de forma sintética a realização dos congresso. RECOMENDAMOS que na próxima fiscalização
seja produzido um relatório analítico que contemple, entre outros, a organização, realização e
avaliação dos congressos, de acordo com a descrição presente na meta 01.

No quadro 7.1 (eventos) e no quadro 9.2, itens 2 e 3, os quais referem-se ao número de
participantes e ao público interno e externo à instituição que foram beneficiados com a
realização dos congressos, foi estimado pela coordenação do projeto um total de 1800
pessoas. Contudo, o número de participantes que consta no relatório do evento disponibilizado
no SIGAA indica como público real atingido de 1553 pessoas. Dessa forma,
RECOMENDAMOS que em projetos futuros, tais informações indiquem as quantidades
efetivamente alcançadas.

No item 4 “Municípios do RN contemplados por ações de extensão”, do quadro 9.2, o número
de municípios do RN contemplados pelo projeto também se dá por estimativa, levando em
conta determinadas regiões. RECOMENDAMOS que na próxima prestação de contas a
coordenação encaminhe a lista dos municípios que forma efetivamente contemplados pelo
projeto.

A coordenação do projeto não enviou as comprovações das parcerias firmadas indicadas no
item 8, do quadro 9.2. RECOMENDAMOS que na próxima prestação de contas sejam
enviadas tais comprovações.

Ademais, RECOMENDAMOS que para o item 7, do quadro 9.2, sejam enviadas as listas de
participantes dos minicursos realizados em 15/09/2019, e que a coordenação apresente os
anais do evento afim de comprovar as quantidades inseridas no itens 12 e 13, e, além disso,
apresente os certificados referentes aos prêmios concedidos aos artigos produzidos dentro dos
grupos de trabalhos temáticos.
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XII – Roteiro de Acompanhamento – CONCLUSÃO

12.1 – Parecer técnico

Período de abrangência:27/08/2019 A 31/12/2019

Vistos e analisados os documentos instruídos no processo 23077.048466/2019-16

(Submissão), contrato 7543/2018, conforme disposição presente no art. 13 da Resolução nº

061/2016 – CONSAD/UFRN1 e com base nas comprovações enviadas pela coordenação

relacionadas às METAS E RESULTADOS ACADÊMICOS, que é escopo desta análise,

concluímos que o projeto “XXI CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE

(CONBRACE) VIII CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS DO ESPORTE (CONICE)”

ATINGIU PARCIALMENTE a dimensão físico-acadêmica pactuada. Contudo, considerando

que o projeto encontra-se em vigência até junho de 2020 e diante das entregas parciais

realizadas, OPINAMOS PELA APROVAÇÃO DOS RESULTADOS apresentados nesta 1ª

prestação de contas física parcial.

Natal/RN, 03 de Março de 2020

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

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

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

processo de prestação de contas.

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

I - acompanhar o cumprimento das metas acadêmicas;

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

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

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

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