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

Telefone para contato (84) 3092-9200 

Município Natal UF RN 
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Título do Projeto 
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Coordenador(a) Mario Orestes Aguirre Gonzalez 
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Realizar estudos e ações necessárias para o desenvolvimento 
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elétrica no País. 

Número do Contrato 7671/2020 Vigência 18/10/2019 a 17/10/2020 
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Processo 
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23077.072360/2019-33 
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Dados Bancários Banco do Brasil Ag.: 3795-8 C/C: 11971-7 
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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 

Mario Orestes Aguirre 
Gonzalez 

UFRN Coordenador 
(84) 98735-5958 / 
mario@ct.ufrn.br 

Mariana Rodrigues de 
Almeida 

UFRN 
Vice 

coordenadora 
(84) 99419-2373 / 

almeidamariana@yahoo.com 
Rafael Monteiro de 
Vasconcelos 

UFRN Pesquisador 
(84) 99406-0655 / 

rafaelmonteirov@yahoo.com.br 
 
II – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

A UFRN e a FUNPEC celebraram o contrato nº 7671/2019, cujo objeto está 

devidamente descrito na folha 1 (um) desse documento, assinado em 18/10/2019, e publicado 

em 22/10/2019 no Diário Oficial da União nº 205, pág. 70, Seção 03. O valor do projeto importa 

em R$ 150.000,00. As cláusulas 13ª e 14ª versam, respectivamente, sobre as condições de 

repasse e pagamento, e prestação de contas. 

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 documentos digitais do projeto presentes no Sistema 

SIPAC/UFRN sob o número 7671.21.1419, sobretudo o contrato e o plano de trabalho, e por 

fim os documentos e respostas enviadas 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, 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, observamos, com 
base nas informações disponibilizadas no portal da transparência da FUNPEC, e nas 
comunicações disponibilizadas pela Coordenadoria de Administração de Convênios da 
PROAD, que o projeto ainda não possui processo de prestação de contas aberto. 

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

Nota da fiscalização: Até o fechamento desta ação de monitoramento, não foi remetido à 
PROPLAN, parecer financeiro correspondente ao período analisado. As informações da 
execução financeira do projeto foram consultadas diretamente no 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;  
( X ) Sim 
(    ) Não 
Horas/semana de utilização: 30hs/semana 
 

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: 

 
6.4 – Utilização da rede de TI da UFRN; 
( X ) Sim 
(    ) Não 
Horas/semana de utilização: 30hs/semana  
 

Nota: 

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

Nota: 
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VII – Roteiro de Acompanhamento – EVENTOS 
 
7.1 – Eventos realizados no período de 18/10/2019 a 30/04/2020; 
 

Evento Data/Período Local 
Nº de 

participantes 
Observação 

1 - Workshop Internacional Planejamento Espacial Marinho - PEM da 
Amazônia Azul 

11/11/2019 Rio de Janeiro – RJ 2 --- 

2 - Curso "Offshore Wind Transport and Logistics" 
20/11/2019 – 
21/11/2019 

Delft – Holanda 1 --- 

3 - Visitas Técnicas internacionais 
15/11/2019 – 
07/12/2019 

Holanda / 

Bélgica /  

Dinamarca 

4 --- 

4 - Treinamento Energia Eólica Offshore: Fundamentos e Estado da Arte 13/03/2020 Brasília – DF 56 --- 

5 - Capacitação realizada com integrantes do grupo de pesquisa 
CRIAÇÃO do Centro de Tecnologia da UFRN 

06/03/2020 e 
10/03/2020 

Natal – RN 27 --- 

 

Nota da Coordenação: Eventos promovidos pelo projeto: 4) Treinamento Energia Eólica Offshore: Fundamentos e Estado da Arte; 5) Capacitação 
realizada com integrantes do grupo de pesquisa CRIAÇÃO do Centro de Tecnologia da UFRN. 

Eventos que contaram com a participação dos membros: 1) Workshop Internacional Planejamento Espacial Marinho - PEM da Amazônia Azul; 2) Curso 
"Offshore Wind Transport and Logistics"; 3) Visitas Técnicas internacionais. 

Nota da Fiscalização: A coordenação disponibilizou os registros fotográficos como comprovação dos eventos 1, 2 e 3. Para os eventos que foram 
promovidos pelo projeto (4 e 5), foram enviados os registros fotográficos, lista de presença e ementas das capacitações. Tais documentos serão 
armazenados na rede local da divisão de fiscalização da PROPLAN. Sobre o tratamento e organização dessas comprovações para envio ao fiscal, constam 
recomendações pertinentes no item 11.1 deste relatório.  



 PROPLAN/UFRN Relatório de Fiscalização de Projeto Acadêmico Pág. 6 de 13 

VIII – Roteiro de Acompanhamento – METAS DO PROJETO 
 
8.1 – Quadro de metas;  
 
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

( X ) Parcial – período de execução da parcela: 18/10/2019 a 30/04/2020 (   ) Final – último período de execução:  
 

EXECUÇÃO FÍSICA 

OBJETIVOS 
ETAPA 
FASE 

METAS 
UNID. DE 
MEDIDA 

QUANTIDADE 
PROGRAMADA 
NO PROJETO 

QUANTIDADE EXECUTADA 

(a) NOS 
PERÍODOS 

ANTERIORES 

(b) NO 
PERÍODO 

18/10/2019 a 
30/04/2020 

ACUMULADA 
(a+b) 

1. Conhecer o estado da arte nos temas: opções 
tecnológicas para energia eólica offshore; cadeia 
produtiva 

Estudo  Relatório com o estado da arte Relatório 01 00 00 00 

Nota Explicativa: O relatório com o estado da arte encontra-se no nível atual de 80% de desenvolvimento. 
2. Levantar diretrizes e boas práticas para o 
desenvolvimento tecnológico e inovação da 
cadeia produtiva da eólica offshore por meio de 
estudo de casos em países com experiência em 
energia eólica offshore e países que iniciaram o 
desenvolvimento 

Estudo 
Relatório com diretrizes e boas práticas para o 
desenvolvimento tecnológico e inovação da 
cadeia produtiva da eólica offshore do Brasil 

Relatório 01 00 00 00 

Nota Explicativa: O relatório com diretrizes e boas práticas para o desenvolvimento tecnológico e inovação da cadeia produtiva da eólica offshore do Brasil encontra-se no 
nível atual de 80% de desenvolvimento. 
3. Identificar e planejar temas estratégicos para 
estudos regulatórios, ambientais, do recurso 
eólico, econômicos, de infraestrutura e da 
logística que conduzam ao desenvolvimento 
tecnológico e da energia eólica offshore do Brasil 

Execução 
Relatório com descrição de temas estratégicos 
da cadeia de valor da energia eólica offshore 

Relatório 01 00 01 01 

Nota Explicativa: O relatório referente a meta 3, encaminhado para o patrocinador do projeto por e-mail, contém informações estratégicas de futuros potenciais projetos, razão 
pela qual só incluímos como comprovante o envio do e-mail ao patrocinador. 
4. Elaborar proposta de projeto de cooperação 
internacional para estudos em energia eólica 
offshore 

Execução 
Relatório com proposta de projeto de cooperação 
internacional para estudos em energia eólica 
offshore 

Relatório 01 00 00 00 

Nota Explicativa:  
5. Promover atividades de inserção de 
conhecimento sobre energia eólica offshore no 
Brasil, como resultado da pesquisa teórica e de 
campo, por meio de um workshop e cursos para 
o SENAI-ISI, Governo do estado do Rio Grande do 
Norte e Ministério de Ciência, Tecnologia, 
Inovação e Comunicações 

Execução Realização de um workshop Workshop 01 00 00 00 

Execução 

Curso de capacitação ao SENAI-ISI, Governo do 
estado do Rio Grande do Norte e Ministério de 
Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações 
(como resultado da pesquisa teórica e de campo) 

Curso 03 00 01 01 

Nota Explicativa: A realização de um workshop encontra-se no nível atual de 20% de desenvolvimento.  
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Nota da Coordenação: As metas, pontuadas menores que 1, tem suas atividades em 
execução. 

Nota da Fiscalização: A coordenação comprovou as quantidades inseridas na coluna 
‘quantidade executada no período’. Para a meta 03, conforme nota explicativa, foi 
disponibilizado ao fiscal o e-mail onde consta o envio, como anexo, do relatório 
correspondente. É válido informar que o sigilo atribuído, pela coordenação do projeto, ao 
conteúdo do mencionado relatório tem por base o Art. 68 do Decreto 9283/2018, nos termos do 
§1º, alínea b, Art. 7 da Lei 12.527/2011. As comprovações enviadas serão armazenados na 
rede local da divisão de fiscalização da PROPLAN 

 
IX – Roteiro de Acompanhamento – RESULTADOS ACADÊMICOS 
 
9.1 – Resultados Esperados (Cláusula 8ª do contrato 7671/2019 UFRN/FUNPEC);  
 

INDICADOR Quant. 

1. Ações de Extensão 01 

2. Trabalhos de conclusão de curso realizados em função do projeto 02 

3. Capacitação relacionada com o objeto do projeto 01 

4. Artigo completo publicado em periódico científico 01 

5. Artigo completo submetido ou publicado em anais de eventos 01 

6. Artigo completo submetido ou publicado em periódico indexado 
internacionalmente e/ou nacionalmente 

01 

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

01 

8. Resumo publicado em anais de eventos 01 

9. Projetos de iniciação científica realizados em função do projeto 02 

 

Nota da Coordenação: 1) Ação de extensão realizada “com integrantes do grupo de pesquisa 
CRIAÇÃO do Centro de Tecnologia da UFRN”; 2) Trabalhos de Conclusão de curso: Matheus 
de Souza Falcão (Engenharia de Produção), Francisca Karoline Bezerra de Sousa (Engenharia 
Ambiental). 3) Treinamento Energia Eólica Offshore: Fundamentos e Estado da Arte; 4) Artigo 
em fase de submissão; 5) Artigo submetido e aceito para apresentação no evento Brazil 
Windpower 2020; 6) Artigo planejado para submissão; 7) Em fase de parceria com outras 
instituições; 8) Submetido para apresentação e publicação no Global Offshore Wind 
Conference (Reino Unido); 9) Em planejamento para submissão. 

 
9.2 – Resultados Alcançados no período de 18/10/2019 a 30/04/2020; 
 

INDICADORES DE RESULTADO ACADÊMICO DO PROJETO Quant. 

1.  Ações de Extensão; 

Nota da Fiscalização: Referem-se ao treinamento Energia Eólica Offshore: 
Fundamentos e Estado da Arte, e a capacitação realizada com integrantes do grupo 
de pesquisa CRIAÇÃO do Centro de Tecnologia da UFRN. 

02 
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2. Número de participantes que promoveram ou foram beneficiados pelas ações de 
extensão e que POSSUEM vínculo com a UFRN (Público Interno);  

27 

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

56 

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); 

Nota da Coordenação: Treinamento Energia Eólica Offshore: Fundamentos e 
Estado da Arte. 

01 

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

--- 

9. Artigo científico produzido (não publicado);  

Título: Aplicação do método Electre I na seleção do porto de suporte apto às 
atividades de operação e manutenção de uma usina eólica offshore 

Autores: Monalisa da Silva Godeiro, Gabriela Soares do Nascimento, David 
Cassimiro de Melo, Rafael Monteiro de Vasconcelos, Mario Orestes Aguirre 
González 

Ano: 2020 

Título: Caracterização de embarcações utilizadas na construção de usinas eólicas 
offshore 

Autores: Gabriela Soares do Nascimento, Monalisa da Silva Godeiro, Mateus 
Guilherme Melo de Souza, Nícolas Alves Costa Oliveira, Alice Soares Pereira de 
Barros, Mario Orestes Aguirre González 

Ano: 2020 

02 

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;  

Título: Regulation for offshore wind energy development in Brazil 

Autores: Mario Orestes Aguirre González, Andressa Medeiros Santiso, David 
Cassimiro de Melo, Rafael Monteiro de Vasconcelos 

Ano: 2020 

01 

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

Título: Decisão do porto mais adequado para suporte às atividades de instalação de 
usinas eólicas offshore - aplicação de Electre I 

Autores: Gabriela Soares do Nascimento, Monalisa da Silva Godeiro, Andressa 
Medeiros Santiso, Mario Orestes Aguirre González 

Ano: 2020 

02 
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Título: Estimativa da produção de energia a partir da fonte eólica offshore: um estudo 
de caso no Rio Grande do Norte 

Autores: João Paulo Costa e Silva Nunes, David Cassimiro de Melo, Claudio Luiz 
Pontes Junior, Mario Orestes Aguirre González 

Ano: 2020 

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; 

Título: Tecnologias de Prototipagem Rápida: Desenvolvimento de uma Maquete de 
Usina Eólica Offshore 

Autos: Matheus de Souza Falcão (Bolsista pesquisador de iniciação científica) 

Ano: 2019 

Título: Diretrizes e Boas Práticas Ambientais para o Descomissionamento de 
Plataformas de Petróleo e Gás Offshore do Brasil 

Autos: Francisca Karoline Bezerra de Sousa (Pesquisadora voluntária de iniciação 
científica) 

Ano: 2019 

02 

19. Dissertações de mestrado realizadas em função do projeto; 

Título: Framework de um Sistema Especialista de Análise Econômica para 
Empreendimentos de Usinas Eólicas Offshore 

Autos: David Cassimiro de Melo (Pesquisador voluntário de mestrado) 

Ano: 2020 

01 

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; --- 



 PROPLAN/UFRN Relatório de Fiscalização de Projeto Acadêmico Pág. 10 de 13 

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); 

Nota da Fiscalização: Desenvolvimento de uma maquete de usina eólica offshore. 
01 

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); --- 

 

Nota da Coordenação: Os artigos submetidos estão em fase de análise pelos organizadores 
dos eventos científicos e pelos avaliadores dos periódicos. 

19) A dissertação está em fase de correção solicitada pelos membros da banca e ainda não foi 
publicada no banco de teses e dissertações da UFRN 
(https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/programa/noticias_desc.jsf?lc=pt_BR&id=105&noticia=141317
131). 

33) O relatório de desenvolvimento do protótipo resultou no Trabalho de Conclusão do curso de 
graduação em Engenharia de Produção do discente Matheus de Souza Falcão, com o Título: 
Tecnologias de Prototipagem Rápida: Desenvolvimento de uma Maquete de Usina Eólica 
Offshore. 

Nota da Fiscalização: A coordenação comprovou a consecução de todos os produtos 
informados no quadro acima como executados. Tais documentos serão armazenados na rede 
local da divisão de fiscalização da PROPLAN. 

 
X – Roteiro de Acompanhamento – CONSIDERAÇÕES DO(A) COORDENADOR(A) 
 
10.1 – Considerações finais do(a) coordenador(a) quanto ao cumprimento das metas e 
resultados acadêmicos esperados (avanços, dificuldades e medidas tomadas); 
 

Algumas ações planejadas para esse período foram impactadas diante da pandemia 

do COVID-19, como a realização do workshop previsto para maio 2020 e treinamentos de 

capacitação previstos para abril e maio 2020. Eventos para apresentação de artigos no qual 

planejarmos participar foram adiados. O prazo do projeto foi ampliado pelo patrocinador 

(MCTIC) até 31 de dezembro de 2020 por conta da pandemia do COVID-19. 
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XI – Roteiro de Acompanhamento – RECOMENDAÇÕES DO FISCAL 
 
11.1 – Recomendações do fiscal após análises; 
 

Ao fim desta 1ª ação de monitoramento, concernente aos aspectos físico-acadêmicos 

do projeto em tela, cabe registrar que a coordenação do projeto foi diligente no envio das 

respostas solicitadas pelo fiscal. RECOMENDAMOS a manutenção desta prática, uma vez que 

ela contribui para o cumprimento dos prazos ao qual estamos submetidos. 

Quanto ao desenvolvimento das metas e dos resultados propostos, verificamos, 

conforme considerações da coordenação no item anterior, que algumas ações foram 

impactadas pela pandemia do novo corona vírus, razão pela qual o patrocinador do projeto já 

ampliou a vigência do TED para 31/12/2020. A vista disso, RECOMENDAMOS que a 

coordenação, também providencie, junto à FUNPEC, a dilatação do prazo do contrato 

7671/2019, base jurídica do projeto executado na UFRN, uma vez que sua vigência terminará 

em 17/10/2020.  

No tocante aos documentos comprobatórios dos eventos que o projeto venha a 

promover, RECOMENDAMOS que a coordenação elabore um sintético relatório composto 

pelas seguintes informações: Capa: contendo o objetivo do evento, a identificação do local, 

data e hora de sua realização e os principais resultados alcançados; Anexos: registro 

fotográfico e lista de presença assinada pelos participantes do 

evento. Tal recomendação visa atender da melhor forma 

possível ao princípio da verdade material 1 , comumente 

buscado pelos fiscais da PROPLAN. 

Em relação a apresentação e envio, ao fiscal, dos 

produtos gerados pelo projeto, RECOMENDAMOS que a 

coordenação individualize-os, de forma que cada documento 

represente um resultado, ou um conjunto de resultados da 

mesma natureza. A organização pode ter como base uma 

estrutura de árvore, conforme figura ao lado.  

Ademais, RECOMENDAMOS que ao preencher o relatório de execução físico-

financeiro (REFF), junto a FUNPEC, a coordenação utilize o quadro de metas deste relatório de 

fiscalização e reproduza fielmente as informações ali inseridas, caso as parcelas temporais de 

execução sejam idênticas.  

Por fim, RECOMENDAMOS que a coordenação envide esforços no sentido de 

alcançar integralmente os resultados pactuados, visto que o projeto possui vigência de apenas 

um ano, e adentrou em seu último semestre de execução. 

 

                                                      
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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XII – Roteiro de Acompanhamento – CONCLUSÃO 
 
12.1 – Parecer técnico 
 
Período de abrangência: 18/10/2019 a 30/04/2020 
 

Vistos e analisados os documentos instruídos no processo no  23077.072360/2019-33 

(submissão), contrato 7671/2019, bem como aqueles enviados pela coordenação do projeto, 

relacionados às METAS E RESULTADOS ACADÊMICOS, escopo desta análise, conforme 

disposição presente no art. 13 da Resolução nº 061/2016 – CONSAD/UFRN2, e diante das 

recomendações dispostas no item anterior, concluímos que o projeto “Estudos para o 

desenvolvimento tecnológico e inovação da energia eólica offshore no Brasil” ATINGIU 

PARCIALMENTE a dimensão físico-acadêmica pactuada. Contudo, considerando as entregas 

parciais e que o projeto possui vigência até outubro de 2020, OPINAMOS PELA APROVAÇÃO 

DOS RESULTADOS apresentados nesta 1ª fiscalização da PROPLAN. 

 
 

Natal/RN, 21 de maio 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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