
 
PROPLAN/UFRN – Relatório de Fiscalização de Projeto Acadêmico 

 

Página 1 - 13 

Relatório de Fiscalização 

Fiscalização nº 500 Período da ação 28/11/2019 – 04/08/2020  

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 Nadja Patrícia Pontes Rêgo Sarmento 

Telefone/e-mail (84) 3092-9200 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Título do Projeto Escola de Música de Macaíba: teoria versus prática musical aplicada em seu cotidiano 

Número do projeto (SIPAC) 375/2017 

Tipo/Natureza do Projeto PESQUISA CIENTÍFICA - APLICADA 

Coordenador ANDRE LUIZ MUNIZ OLIVEIRA 

Objeto 

Dirimir os fatores que impactam e rompem com o equilíbrio entre teoria e prática no 
processo de ensino-aprendizagem musical. De tal modo, possibilitando os subsídios 
necessários que possivelmente sirvam de base para a diluição deste desequilíbrio na 

formação musical de um estudante de música. 

Número do contrato 6050/2018 Vigência 17/05/2018 a 30/12/2020 

Valor (R$) 736.621,00 

Processo 

Nº. 23077.064922/2018-94 

( x ) Última Prestação de Contas 
Proplan   Origem do recurso 

Convênio com 
município de 
Macaíba 

Dados Bancários Banco: BCO BRASIL Ag.: 3795-8 Cc: 11.578-9 
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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, este Relatório 

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

pessoas: 

Nome Instituição Função  Telefone/e-mail 

ANDRE LUIZ MUNIZ 

OLIVEIRA 

UFRN Coordenador almo962@yahoo.com.br 

 

 
II – Considerações Iniciais 
 

 A FUNPEC, em parceria com esta IFES celebraram o contrato nº 6050/2018, 

cujo objeto está descrito na folha 1 (um) desse documento assinado em 17/05/2018 e 

publicado em 22/05/2018 no Diário Oficial da União nº 08, pág. 51.O valor total do projeto 

importa em R$ 736.621,00. As cláusulas  13ª e 14ª versam, respectivamente, sobre as 

condições de repasse e pagamento, e prestação de contas. 

 Ademais, esta fiscalização foi acionada pelo trâmite de rotina de controle da 

PROPLAN, relativo à 3ª fiscalização como sequência das duas feitas por outro servidor que se 

desligou da UFRN. Cabe, no entanto, destacar que a mesma converteu-se, para todos os 

efeitos, numa ação de verificação de prestação de contas FINAL conforme os esclarecimentos 

anotados ao longo deste relatório.  Outras fontes de informação documental desse Relatório de 

Fiscalização foram: o portal da Transparência da FUNPEC, os Sistemas SIG-UFRN, o 

processo nº 23077.061784/2017-19 de submissão e acompanhamento do projeto, autuado em 

pasta própria na PROPLAN nº 6050.21.1418, 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, 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. 

 
 
III – Roteiro de Acompanhamento – ASPECTO FINANCEIRO 
 
3.1 – O projeto já foi objeto de processo de prestação de contas (PROAD); 
(  ) Sim 
( x  ) Não 
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NOTA DA FISCALIZAÇÃO: para o período referenciado nesta ação não. 
 
3.2 – Consta entre os documentos recebidos pela fiscalização o Parecer Financeiro da 
PROAD; 
(  ) Sim 
(   ) Não 
( x ) Não se aplica 

NOTA DA FISCALIZAÇÃO:  

3.3 – O parecer financeiro emitido pela DCF quanto à aprovação; 
(  x  ) É favorável 
(    ) É desfavorável 
(  ) Não se aplica 
NOTA DA FISCALIZAÇÃO: conforme apurado pelo então fiscal deste projeto, Anderson 
Amorim os pareceres de nº 086/2018 e nº 011/2019 referente às 2  parcelas de prestação de 
contas foram favoráveis. O presente fiscal, responsável por esta ação, assumiu essa função de 
monitorar o projeto após aquele, então servidor, se desligar  da UFRN em razão do seu 
provimento em outra instituição pública. 
 
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;  
(   ) Sim 
( x ) Não 
Horas/semana de utilização:    
 
6.2 – Utilização de salas de aula da UFRN;  
(    ) Sim 
( x ) Não 
Horas/semana de utilização:     
 
6.3 – Utilização de materiais de consumo adquiridos pela UFRN;  
(  ) Sim 
( x ) Não 
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6.4 – Utilização da rede de TI da UFRN;  
(    ) Sim 
( x ) Não 
Horas/semana de utilização:    
6.5 – Utilização do nome da UFRN;  
( x ) Sim 
(    ) Não 
 
 
 
VII – Roteiro de Acompanhamento – EVENTOS 
 

7.1 – Eventos realizados atendeu em definitivo em 1º /08/2020 
  

Evento Data/Período Local Nº de 

participantes 

Observações 

Concerto de 

encerramento de 

semestre 

 25 de maio 

2019.  

Escola de 

Música de 

Macaíba 

350 

Composto pelo 

público em geral e 

alunos 

Audição dos alunos das 

classes de música 

popular brasileira 

13 setembro 

2019  

CINE PAX 

Macaíba 
140 -- 

 

Nota da Fiscalização: eventos comprovados por fotos e vídeos. Esses documentos 
encontram-se guardados 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); 

 

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

( ) Parcial – período de Execução da Parcela:  ( x ) Final – Período de Execução do projeto: em razão dos distrato feito ao 

convênio com Macaíba e, por conseguinte ao contrato na FUNPEC 

(6050/2018) 

EXECUÇÃO FÍSICA 

META ETAPA/FASE DESCRIÇÃO 
UNID. DE 

MEDIDA 

QUANTIDADE 

PROGRAMADA 

NO PROJETO 

QUANTIDADE EXECUTADA 

(a) NOS 

PERÍODOS 

ANTERIORES 

(até ABRIL de 

2019) 

(b) NO 

PERÍODO 

(MAIO/201

9 a 

NOVEMBR

O/2019)   

ACUMULADA 

(a+b) 

Meta 1: 

Propiciar aos 

discentes da 

pós-

graduação e 

graduação 

em música da 

EMUFRN um 

espaço para 

o 

desenvolvime

nto inicial de 

suas 

atividades 

docentes 

através da 

-- 

Público diretamente beneficiado pelo funcionamento da Escola de 

Musica de Macaíba, alunos da educação básica das escolas municipais 

ao longo da vigência do contrato.[observação: o método de apuração da 

quantidade de alunos se dará, semestralmente, com a apresentação de 

listagem de novos entrantes]. 

Alunos 

beneficiad

osl 

500 223 * 223 * 

-- 
Pesquisadores em formação em níveis de graduação e pós-graduação, 

atuando no projeto como supervisores de pesquisa. 

Pesquisador

es 

envolvidos 

19 19 -- -- 

estudo 
Pesquisas desenvolvidas a partir da realidade e do espaço de interação 

entre a teoria e a prática. 

Trabalhos 

acadêmicos 

produzido 

12 02 00 02 
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pesquisa 

desenvolvida 

na Escola de 

Música de 

Macaíba 

SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 01: 

 

  Etapa 1 - Enviar relação dos alunos beneficiados, se possível com as respectivas informações de contato,  conforme a quantidade que 
será anotada na “coluna (b)” . 

 
NOTA DA COORDENAÇÃO: * Dados aferidos pela coordenação local do projeto (o senhor Lindenilson Moura), impossível aferir sem acesso a 
administração do município de Macaíba. Infelizmente o estado de animosidade e desrespeito que levou a um desfecho trágico neste projeto não 
permite a essa coordenação compilar os dados solicitados, pois eles encontram-se sob a guarda da administração de Macaíba e eu não acredito 
que eles venham a fornecer a coordenação. Observem que um ofício assinado pelo Magnífico Reitor no começo desse ano sequer foi 
devidamente respostado.  Caso esses dados sejam absolutamente necessários recomendaria a formalização via o nosso dirigente máximo. 
 
 
 

  Etapa 3 - Enviar cópia dos trabalhos acadêmicos produzidos no período de maio a novembro de 2019. 
 

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: no andamento desta ação o coordenador, prof. André Muniz, confirmou que em razão dos motivos que culminaram 
no desfecho extemporâneo do projeto não foi possível produzir os 12 trabalhos programados, mas sim apenas 02 deles os quais foram 
verificados pelo o antigo fiscal Anderson Amorim nos relatórios consolidados por ele de números 333 e 370. 
 

 

Meta 2 -

Contribuir 

para a 

estruturação 

de um 

material 

didático que 

oriente o 

ensino 

musical 

sobre a 

Execução 

Elaborar planos de aula com base na melhores práticas de ensino 

aprendizagem em música, adequando os métodos à realidade da Escola 

de Música de Macaíba, suas potencialidades e também os fatores 

limitantes. 

Planos de 

aula 
14 00 00 00 
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reciprocidade 

entre teoria e 

prática, no 

intuito de 

diluir a 

discrepância 

na aquisição 

e prática 

destas 

competências 

SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 02: 

 

  Etapa 1 (execução) - Fornecer comprovações dos planos de aula já produzidos. 
 

NOTA DA COORDENAÇÃO:  No momento em que submetemos o projeto político pedagógico e que serviria de marco a todas as atividades de 
cunho pedagógico, a relação institucional já estava péssima.  Como já havia relatado não obtivemos respostas por parte da gestão do município. 
Isso terminou por atrasar o início da confecção dos plenos de aula, descontinuados pelos bolsistas após a falta de pagamentos e de excusas. 

 

Meta 3 - 

Elaborar 

projeto 

político 

pedagógico 

que venha 

orientar as 

atividades da 

Escola de 

Música de 

Macaíba. 

Execução 
Esta será uma construção coletiva, envolvendo os pesquisadores e os 

alunos da UFRN envolvidos no projeto de pesquisa 

Projeto 

político 

pedagógico 

01 00 ** ** 

SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 03: 

 Etapa 01 (execução) - Caso já tenha sido elaborado, fornecer comprovação do projeto político pedagógico.  

 

NOTA DA COORDENAÇÃO: ** A construção de um projeto político pedagógico é um ato coletivo que leva em conta ferramentas científicas, 
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mas que somente terá efetividade se articulado com as necessidades da comunidade e alinhamento com os ditames filosóficos mais gerais da 
Instituição receptora, no caso a Prefeitura de Macaíba. Encaminhamos a primeira versão preliminar através de e-mail encaminhado ao 
Secretário de Cultura de Macaíba em setembro de 2019, infelizmente nunca fomos merecedores de resposta. 
 
NOTA DA FISCALIZAÇÃO: o documento citado na nota da coordenação foi fornecido apenas como comprovação da intenção iniciada pela 
coordenação com vistas a construção coletiva do PPP programado na meta. 
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IX – Roteiro de Acompanhamento – RESULTADOS ACADÊMICOS 
 
9.1 – Resultados Esperados; 

 
 
9.2 – Resultados Alcançados; 
 

INDICADORES DE RESULTADO ACADÊMICO DO PROJETO Quant. 

1.  Ações de Extensão;  -- 

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

-- 

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

-- 

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

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

-- 

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

-- 

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

-- 

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

-- 

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

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

-- 

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

-- 

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

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; -- 
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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;  -- 

37. Outros (detalhar); -- 

 
 
NOTA DA FISCALIZAÇÃO: a coordenação não pontuou nenhum resultado a mais além 
daqueles aferidos pelo antigo fiscal Anderson Amorim nas suas duas e, até então, únicas 
fiscalizações feitas. 
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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);  
 
Realmente a descontinuidade de pagamentos, manutenção e aquisição de instrumentos 
(responsabilidade da Prefeitura) deixou o resultado muito aquém do planejado.  Na prática 
observem que após o firmamento do aditivo a Prefeitura de Macaíba abandonou o projeto em 
todos os sentidos. Impossível se ter produção consistente em tal situação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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; 
 

Com base em toda situação frustrante exposta pelo coordenador neste relatório, a qual 
culminou no distrato manifestado, ao tempo desta ação, como sendo irreversível pela diretora 
da PROPLAN (Ana Carolina) acerca do convênio firmado entre a Prefeitura de Macaíba e a 
UFRN com o objeto de promover  a pesquisa intitulada ESCOLA DE MÚSICA DE MACAÍBA: 
TEORIA VERSUS PRÁTICA MUSICAL APLICADA EM SEU COTIDIANO que, por conseguinte, 
calçou o contrato com a FUNPEC (6050/2018) relativo ao projeto em tela, esclarece-se que 
esta fiscalização deflagrada inicialmente como a 3ª parcela de prestação de contas parcial do 
contrato citado tratou-se de fato, ao seu término, de uma análise de prestação de contas 
FINAL, haja vista que sobre os aspectos técnicos (metas e resultados acadêmicos) não há 
mais nada o que se observar, segundo asseverou o próprio coordenador a este fiscal. Ficando, 
portanto, até este relatório, o complemento definitivo no que concerne ao registro da produção 
acadêmica realizada por este projeto. Destacando, também, que a duração deveras longa 
desta fiscalização final se deu em razão de todo esse imbróglio com vistas o que de fato seria 
decidido entre as partes citadas do convênio.  

Com isso, vistos e analisados as informações e documentos descrito nas 
considerações iniciais deste Relatório de Fiscalização, sobretudo as informações e 
documentos enviados pela coordenação do projeto/contrato 6050/2018, relacionados às 
METAS E RESULTADOS ACADÊMICOS, escopo desta análise, conforme disposição 
presente no art. 13 da Resolução nº 061/2016 – CONSAD/UFRN1, concluímos que o projeto 
“Escola de Música de Macaíba: teoria versus prática musical aplicada em seu cotidiano”,  
por óbvio, só ATINGIU PARCIALMENTE a dimensão físico/acadêmica pactuada. Todavia, 
considerando: (a) os esclarecimentos reiterados nesta ação pelo coordenador; (b) a 
constatação do alcance de alguns resultados acadêmicos previstos; (c) e a verificação no 
portal da transparência da FUNPEC que quanto ao aspecto de recursos financeiros do projeto, 
sobretudo, àqueles dotados no seu orçamento a partir o 1º termo aditivo firmado, sequer eles 
vieram configurar receitas efetivas do projeto para serem executadas, opina-se PELA 
APROVAÇÃO, s.m.j, desta prestação de contas técnica FINAL, apresentada à fiscalização da 
PROPLAN. 

Natal/RN, 04 de agosto 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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