
PROPLAN/UFRN – Relatório de Fiscalização de Projeto Acadêmico Página 1 -15

Relatório de Fiscalização

Fiscalização nº 412 Período da ação 12/09/2019 - 02/10/2019

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 Mayane Lopes

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

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto PROFLETRAS-UFRN/NATAL

Número do projeto
(SIPAC)

332/2016

Tipo/Natureza do Projeto ENSINO - MESTRADO PROFISSIONAL

Coordenador ALESSANDRA CASTILHO FERREIRA DA COSTA

Objeto

O Mestrado Profissional em Letras (PROFLETRAS/UFRN, campus Natal) visa à
capacitação de professores de Língua Portuguesa para o exercício da docência no Ensino
Fundamental, com o intuito de contribuir para a melhoria da qualidade do ensino no País
e, sobretudo, no estado do Rio Grande do Norte, e para o desenvolvimento institucional
da UFRN. Trata-se de um curso semipresencial, conduzindo ao título de Mestre em
Letras.

Número do instrumento 5432/2016 Vigência 11/11/2016 a 10/04/2020

Origem do recurso CAPES

Processo

Nº. 23077.066036/2018-03

( x ) 3ª Prestação de Contas à
PROPLANValor (R$) 100.025,56

Dados Bancários Banco: BCO BRASIL Ag.: 3795-8 Cc: 11.361-1
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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
foi preenchido mediante a análise de documentos disponíveis e com o auxílio das seguintes
pessoas:

Nome Instituição Função Telefone/e-mail

ALESSANDRA CASTILHO
FERREIRA DA COSTA

UFRN Coordenador alessandracastilho.costa@ho

tmail.com

II – Considerações Iniciais

A FUNPEC, em parceria com esta IFES celebraram o contrato nº 5432/2016,
cujo objeto está descrito na folha 1 (um) desse documento assinado em 11/11/2016 e
publicado em 16/11/2016 no Diário Oficial da União nº 219, pág. 53.O valor total do projeto
importa em R$ 100.025,56 conforme cláusula 12ª do contrato. As cláusulas 13ª e 14ª versam,
respectivamente, sobre as condições de repasse e pagamento, e prestação de contas.

Ademais, essa fiscalização foi acionada pelo trâmite de rotina do processo de
prestação de contas (23077.066036/2018-03), relativo à 3ª parcial. Outras fontes de informação
documental desse Relatório de Fiscalização foram: o portal da Transparência da FUNPEC, os
Sistemas SIG-UFRN, o processo nº 23077.055703/2016-52 de submissão e acompanhamento
do projeto, autuado em pasta própria na PROPLAN nº 5432.21.1416, 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);
( x ) Sim
( ) Não

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Parciais relativas aos períodos de 11/11/2016 – 30/06/2018, de
01/07/2018 a 31/12/2018 e de 01/01/2019 a 30/06/2019.

3.2 – Consta entre os documentos recebidos pela fiscalização o Parecer Financeiro da PROAD;
( x ) Sim
( ) Não
( ) Não se aplica
NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Nas folhas 288 a 293, 416 a 419, e 580 a 586 do processo de
prestação de contas referenciado na capa deste relatório.
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3.3 – O parecer financeiro emitido pela PROAD quanto à aprovação;
( x ) É favorável
( ) É desfavorável
( ) Não se aplica
NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Segundo os pareceres nº 092/2018, nº 015/2019 e nº 068/2019.

IV – Roteiro de Acompanhamento – OBRAS LABORATORIAIS

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

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

V – Roteiro de Acompanhamento – MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS

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

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

VI – Roteiro de Acompanhamento – RECURSOS MATERIAIS DA UFRN

6.1 – Utilização de laboratórios da UFRN;
( ) Sim
( x ) Não
Horas/semana de utilização:

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

NOTA DA COORDENAÇÃO: Horas/semana de utilização: O espaço físico principal do Projeto
PROFLETRAS-Natal é a sala 303 do CCHLA, onde funciona a coordenação da Unidade Local
do Profletras (40 h/s). Além dessa sala, a cada semestre, também utilizamos salas de aulas do
Setor de Aulas II para as disciplinas do período, às quintas e sextas, das 13h às 18h. No
semestre 2016-2, todas as disciplinas foram ministradas na I 22; no semestre 2017-1, as salas
utilizadas foram H1, I 22 e G1; já no semestre 2017-2: foram utilizadas as salas I 22 e E 4; no
semestre 2018-1, as salas B 2, D 2, B 4; por fim, no semestre 2018-2, estão sendo utilizadas
as salas G3, I 22. No semestre 2019.1, foram utilizadas as salas E5, F1, F4, G3 e G2 do setor
de aulas II e, no semestre 2019.2, as salas que estão em utilização são as salas D1, D4 e E5
do setor de aulas II.

6.3 – Utilização de materiais de consumo adquiridos pela UFRN;
( ) Sim
( x ) Não
NOTA DA COORDENAÇÃO: Todos os materiais (cartuchos de tinta, folhas A4, canetas,
pastas, etc.) são adquiridos, desde 2019.1, exclusivamente com os recursos previstos no saldo
orçamentário do Programa.
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NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Apenas salientar que a situação, sobretudo quanto às pastas, era
outra conforme registrada pela coordenação nas fiscalizações anteriores.

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

NOTA DA COORDENAÇÃO: Horas/semana de utilização: A rede de internet é utilizada na
sala da coordenação (303 do CCHLA) num período de 40h semanais. Nas salas de aulas do
Setor de Aulas II, em que as disciplinas do Programa são ministradas, a internet é utilizada nos
dias e horários das disciplinas em questão, a saber, às quintas e sextas, das 13h às 18h.

6.5 – Utilização do nome da UFRN;
( x ) Sim
( ) Não
NOTA DA COORDENAÇÃO: O nome da UFRN é utilizado e difundido pelo Profletras Nata/RN por
meio das seguintes atividades:

- ministração de disciplinas pelos docentes do Programa, o que provoca não apenas a elaboração de
materiais didáticos dos professores, mas também sua divulgação;
- bancas de qualificação e defesa de mestrado, por meio das quais os trabalhos desenvolvidos no
âmbito do Profletras se tornam conhecidos de arguidores externos à UFRN e, posteriormente, do
público em geral, com sua publicação na internet;
- atividades de extensão, publicadas no sigaa. Aqui vale dizer que durante o período em questão, nem
todas as atividades realizadas foram registradas;
- participação de discentes e alunos em eventos;
- publicações técnicas e acadêmicas de alunos e professores;
- Divulgação de informações na página do Programa na internet
(https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/programa/portal.jsf?id=7762).

Neste sentido, procurar-se-á complementar tais atividades com as seguintes providências:
- empreender esforços para o devido registro da história do Programa tanto no sigaa, quanto em sua
página na internet;
- alterar a página do Programa na internet, a fim de que a produção intelectual e profissional de alunos
e professores possam ser facilmente identificados, bem como a divulgação de testemunhos de alunos
egressos a respeito do impacto do curso em sua formação e atuação profissional, pois tais aspectos
são relevantes para a avaliação do Programa pela CAPES;
- elaborar e publicar um relato histórico do desenvolvimento do Programa, especificamente, da
Unidade Natal/RN, para que tais informações contribuam para a reflexão dos contornos do Programa e
difusão do nome da UFRN.
Quanto à implementação dessas ações até o momento, cabe dizer que o Colegiado do Profletras

decidiu não contratar empresa privada para o desenvolvimento de página web do Programa, mas recorrer
apenas à SINFO, já que os recursos do Programa devem ser prioritariamente utilizados para as bancas
de defesa de mestrado.

Por isso, a coordenação do Profletras Natal enviou, no dia 24/05/2019, o ofício 004/2019 à
SINFO, solicitando a criação de nova página para o Programa (em anexo) e, no dia 16/06/2019, o ofício
005/2019 à SINFO (em anexo), solicitando resposta ao ofício 004/2019.
No dia 21/06/2019, a SINFO respondeu, informando que as demandas do Profletras Nacional já estavam
sendo atendidas.

No dia 25/06/2019, o Profletras Natal respondeu à SINFO, com o ofício 06/2019 (em anexo),
esclarecendo que o site do Profletras Nacional e o do Profletras Natal são dois sites diferentes, de duas
coordenações diferentes e, portanto, o site em desenvolvimento pela SINFO correspondia à página web
do Profletras Nacional, ao passo que a do Profletras Natal continuava necessitando de ajustes. Solicitei,
ainda, nesse ofício uma reunião com a SINFO para esclarecer todas essas questões.

Por conseguinte, tendo em vista a) que o Colegiado do Profletras decidiu não contratar serviço
externo para desenvolvimento de sua página web e b) que a SINFO não respondeu às solicitações do
Profletras Natal, isto significa que até o presente momento não houve qualquer avanço para a
modificação ou elaboração de página do Programa e não há previsão de que tal avanço aconteça. Em
anexo, os ofícios enviados à SINFO (04, 05, 06/2019) e o ofício recebido da SINFO.
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VII – Roteiro de Acompanhamento – EVENTOS

7.1 – Eventos realizados

SOLICITAÇÃO DO FISCAL: Informe e comprove todos os eventos porventura realizados, ou participados, com os RECURSOS do projeto, no 1º
SEMESTRE de 2019 mencionando: data, local e participantes. Forneça, como anexo, registro fotográfico, lista de presença ou qualquer outro documento
que comprove a realização do evento e a participação das pessoas.

PS.: A título de informação, os EVENTOS podem ser caracterizados como: campanhas em geral, campeonatos, ciclo de estudos, circuitos, colóquios,
concertos, conclaves, conferências, congressos, debates, encontros, oficinas, espetáculos, exposições, feiras, festivais, fóruns, jornadas, lançamento de
publicações e produtos, mesas redondas, mostras, olimpíadas, palestras, recitais, semanas de estudos, seminários, simpósios e torneios, entre outras
manifestações similares que congreguem pessoas em torno de objetivos específicos. (Art. 16 da Resolução 077/2017 – CONSEPE)

PS.: Como já destacado, esse item se destina ao registro de eventos realizados pelo projeto. Deste modo, e visto que nas metas 01 e 03 há previsão de
PARTICIPAÇÃO dos membros em eventos análogos aos da resolução supracitada, peço que, se caso for registrar aqui estes eventos no quais os membros
participaram, registre uma observação destacando isso... Por oportuno, impende informar que não é necessário repetir, no quadro abaixo, aqueles eventos
apresentados na ações anteriores consolidadas nos relatórios de fiscalização nº 326 e nº 364.

Evento Data/Período Local
Nº de

participantes
Observações

Ciclo de Palestras do Profletras Natal sobre
Teorias da Linguagem e Ensino, constituído

de quatro (4) minieventos:
- Primeira Semana do Ciclo de Palestras do

Profletras Natal sobre Teorias da
Linguagem e Ensino;

- Segunda Semana do Ciclo de Palestras do
Profletras Natal sobre Teorias da

Linguagem e Ensino;
- Terceira Semana do Ciclo de Palestras do

Profletras Natal sobre Teorias da
Linguagem e Ensino;

- Quarta Semana do Ciclo de
Palestras do Profletras Natal sobre

17/05, 24/5,
31/05 e 07/06

de 2019

Auditórios D e E do
CCHLA

46 ouvintes

Evento organizado pela Unidade Natal, constituído de
quatro mini-eventos em quatro semanas. Em anexo

constam o relatório da ação, aprovado pela PROEX, folder
com a programação, material compartilhado pelos

palestrantes, listas de presença e fotos.
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Teorias da Linguagem e Ensino.

II Sarau Literomusical da palavra ao corpo. 13/06/2019
Auditório B do

CCHLA
45 pessoas

Evento organizado pelo Prof. Fábio Marcolino, do
DLET/Profletras Natal, em cooperação com o Núcleo

Câmara Cascudo e o Profletras Natal. Em anexo consta o
relatório da ação, aprovado pela PROEX.

VI Fórum Nacional de Coordenadores do
Profletras

04 e
05/06/2019

Prédio de Letras,
FFLCH, USP

Não informado
pelo Nacional

Evento organizado pelo PROFLETRAS NACIONAL. A
coordenação do Profletras Natal atendeu à convocação,
participando do evento, como comprova o certificado em

anexo.

30º FALE – FÓRUM ACADÊMICO DE
LETRAS

19, 20 e
21/06/2019

Auditórios do CCHLA
e do Ágora, UFRN

Não informado
pela comissão
organizadora do

FALE

Evento organizado pelo DLET UFRN, sob a coordenação
da Profa. Sulemi Fabiano (Profletras Natal). O Profletras
Natal contribuiu para a realização de mesa-redonda. Em
anexo, a página do evento, com logo do Profletras Natal

(também no endereço http://fale.anpgl.com.br/) e o
certificado de ministrante do Prof. José Antonio Vieira, que

recebeu diárias do Profletras Natal.
Roda de leitura: A invenção do corpo jovem:
o romance O apanhador no campo de
centeio, de J. D. Salinger.

03/05/2019
Auditório B do

CCHLA
65 pessoas

Evento organizado pelo Prof. Fábio Marcolino, do
DLET/Profletras Natal, em cooperação Profletras Natal. Em
anexo consta o relatório da ação, aprovado pela PROEX.

NOTA DA COORDENAÇÃO: Convém fazer duas observações sobre os dados acima: a) cada semana do Ciclo de Palestras do Profletras Natal sobre Teorias
da Linguagem e Ensino debateu um tema específico; b) quando a organização de um evento não é pela coordenação da Unidade Natal, essa coordenação
depende do envio dos documentos comprobatórios, tais como listas de presença, relatórios da ação de extensão e registro fotográfico, pelos organizadores
desses eventos. Infelizmente, apesar de solicitarmos tal envio, na maior parte dos casos, tais documentos não nos são enviados.

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: As comprovações para todos os eventos acima estão integrados em um único documento de comprovações que foi fornecido pela
coordenação. O mesmo encontra-se salvo no registo do projeto no SIPAC sob o nº 332/2016.
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VIII – Roteiro de Acompanhamento – METAS DO PROJETO

8.1 – Quadro de metas (acompanhamento do cronograma de execução);
ESCLARECIMENTO INICIAL DO FISCAL À COORDENAÇÃO: Embora a Proplan tenha recebido o Relatório de Execução Físico Financeiro (REFF-
ANEXO III FUNPEC) referente ao que foi executado pelo projeto no 1º semestre de 2019 informa-se que o mesmo não foi considerando como referência
desta ação visto que não reflete os ajustes feito como advento do 1º aditivo do contrato em tela. Deste modo, segue abaixo o quadro de metas correto,
que está de fato vigente, para a coordenação preencher e atender as solicitações dos fiscal oportunamente nele registradas.

 Diante do exposto, pede-se que a coordenação informe a quantidade na coluna “EXECUTADA ACUMULADA (b)” relativa ao que foi executado em
cada meta pelo projeto no 1º semestre de 2019.

 E na sequência, por óbvio, enviar ORGANIZADAMENTE as comprovações que correspondam às quantidades anotadas em cada meta. No
quadrículo de cada meta consta a solicitação específica do fiscal.

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

( x) 3ª Parcial – período de Execução da Parcela: de JANEIRO 2019 até
JUNHO 2019

( ) Final – Período de Execução :

EXECUÇÃO FÍSICA

META
ETAPA/FAS

E
DESCRIÇÃO

UNID. DE
MEDIDA

QUANTIDADE
PROGRAMAD

A NO
PROJETO

QUANTIDADE EXECUTADA
(a) NOS

PERÍODOS
ANTERIORE

S (até
dezembro
2018)

(b) NO
PERÍODO

(1º semestre
de 2019)

ACUMULADA
(a+b)

Meta 1:
Encontros de
coordenadore
s realizados
pela
Coordenação
Nacional,
pela CAPES
e/ou outras
instituições

Execução
Participação da coordenação local em encontros realizados pelo
Profletras Nacional

Participação 03 04
01 05

Execução
Participação da coordenação local em encontros realizados por
outras instituições, tais como CAPES, GELNE, entre outras.

Participação 03 03
00 03
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SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 01 – Enviar, organizadamente, comprovações conforme as quantidades que serão registradas na coluna (b) para as
etapas 01 e 02 da meta.
Ps.: quanto à etapa 01, peço que registre os motivos que levaram a superação, já observada, da sua quantidade programada.

NOTA DA COORDENAÇÃO: A meta número 1 foi superada em decorrência do número de eventos de fato organizados tanto pelo Nacional quanto por
outras instituições, voltados para coordenadores das unidades locais do Profletras.

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Refere-se ao 3º evento do item 7.1: p.165 do documento de comprovações que foi fornecido.

Meta 2:
Elaboração
e defesa de
TCC

Execução
Defesas das turmas 2, 3 e 04

Defesa 48 35
06 41

SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 02 – Fornecer comprovação das dissertações a mais que foram defendidas em no 1º semestre 2019. Registrar a
quantidade na coluna (b);

NOTA DA COORDENAÇÃO: Em anexo, as atas das seis (6) defesas ocorridas no 1º semestre de 2019. Estão previstas outras defesas até outubro de
2019, tendo em vista que alguns alunos da turma 4 obtiveram prorrogação até esse período.

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: As atas encontram-se entre as páginas 176 a 182 do documento de comprovações que foi fornecido pela coordenação. O
mesmo encontra-se salvo no registo do projeto no SIPAC sob o nº 332/2016.

Meta 3:
Participações
de mestrandos
e docentes em
eventos
científicos

Execução

Apresentações de trabalho/comunicações em eventos científicos
por mestrandos, alunos egressos do Programa e docentes da
Unidade Natal, inclusive, no IV seminário do Profletras Natal
(PROFNAT).

Participação 15 25
12 37

SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 03 – Enviar comprovações dos encontros nos quais os membros do projeto participaram, com apresentação de
trabalhos, no 1º SEMESTRE de 2019. Ex. certificados, declarações e etc.
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NOTA DA COORDENAÇÃO: Em anexo, comprovantes de apresentação de trabalho: a) do Prof. Clebson Brito na ABRALIN; b) do Prof. Edvaldo Bispo. V
Simpósio Internacional de Linguística Funcional, no VII SIMELP e no 30º. FALE; c) dos Professores Glicia Tinoco, Carla Cunha, Edvaldo Bispo, Edna
Rangel, Clebson Brito, Ana Virgínia Lima, Francisco Fábio Vieira Marcolino e Marcelo Amorim no Ciclo de Palestras do Profletras Natal. Com a
organização do IV PROFNAT em novembro de 2019, estão previstas apresentações de trabalho de docentes e discentes no referido evento.

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Quatro certificados encontram-se entre as páginas 183 a 186 do documento único de comprovações que inicialmente foi
fornecido pela coordenação. Em complemento, os outros oito certificados encontra-se do documento, enviado posteriormente pela coordenação,
denominado certificados Ciclo de Palestras.

Meta 4:
Elaboração de
material
informativo e
didático-
acadêmico

Execução

Organização e edição de e-book com trabalhos de mestrandos e
docentes da Unidade Natal e/ou outros materiais informacionais,
tais como apostila e/ou manuais, entre outros.

Livro ou
ebook ou
apostila

01 00
00 00

SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 04 – Caso já tenha sido produzido enviar cópia...

NOTA DA COORDENAÇÃO: O ebook está em processo de organização, revisão e diagramação. Prevê-se sua publicação até o primeiro semestre de
2020. Em anexo, os capítulos do ebook já prontos.

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Os 08 capítulos encontram-se entre as páginas 187 a 332 do documento de comprovações que foi fornecido.
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IX – Roteiro de Acompanhamento – RESULTADOS ACADÊMICOS

9.1 – Resultados Alcançados;
SOLICITAÇÃO DO FISCAL:Preencha o quantitativo, no quadro abaixo, dos indicadores de
resultados acadêmicos que o projeto auferiu além daqueles apresentados nos relatórios de nº
326 e nº 364. Caso as opções do quadro não tenham correspondência ao contrato 5432/2016,
descreva no item 37(outros) quais e quantos foram os indicadores acadêmicos que o contrato
atingiu.

COMO ASSIM FICOU REGISTRADO NA AÇÃO ANTERIOR, CASO ALGUM DOS
RESULTADOS A SER INDICADO ESTEJA CONTEMPLADO NA META DO PROJETO (item
8.1 deste relatório), PEÇO QUE DEIXE REGISTRADA ESSA SITUAÇÃO NO PRÓPRIO
QUADRÍCULO DO RESULTADO, DE MODO QUE FIQUE EVIDENTE A CORRELAÇÃO
ENTRE ELES (RESULTADO E META).

Abaixo segue a relação dos resultados acadêmicos ratificados na cláusula de resultados do
contrato supracitado, SALIENTANDO, TODAVIA, QUE A PARTIR DO ADVENTO DO 1º
ADITIVO, QUE FOI FIRMADO EM FEVEREIRO DE 2019, O QUANTITATIVO ESPERADO DE
CAPACITAÇÕES E TCCs FOI AJUSTADO PARA 48.

INDICADORES DE RESULTADO ACADÊMICO DO PROJETO Quant.

1. Ações de Extensão;

Solicitação complementar do fiscal: Pra mim, não ficou claro quais ações
são essas, embora eu suspeite que se refiram alguns daqueles eventos
informados no item 7.1. Se for isso, eu só consegui identificar o código do
SIGAA para 03 ações .... Qual seria o quarto e qual o seu código?

Resposta da coordenação: Sobre as ações de extensão: sim, as 4 ações
de extensão registradas na tabela da página 13 são as mesmas do item 7.1.
Dessas 4 ações, o 30o. FALE (Fórum Acadêmico de Letras) não foi
registrado no sigaa - não sei dizer por quê. Mas o evento não só ocorreu,
como teve um site e outras mídias.

Site: http://fale.anpgl.com.br/

Facebook: https://www.facebook.com/fale30.ufrn/

Instagram: @fale30.ufrn"

Na página do CCHLA, também há notícia sobre
ele: http://www.cchla.ufpb.br/ccl/contents/noticias/30o-forum-academico-de-
letras-fale Creio que o evento não tem código no sigaa, embora seja
tradicional, estando já na 30a. edição.

04

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

--



PROPLAN/UFRN – Relatório de Fiscalização de Projeto Acadêmico Página 11 -15

1616

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;

Obs. Do fiscal: Os capítulos encontram-se entre as páginas 187 a 332 do
documento de comprovações que foi fornecido. Tem relação com a meta 04.

08

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;

Obs. Do fiscal: Refere-se à meta 02.
06

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; --
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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);

Solicitação complementar do fiscal: para que eu não incorra no erro de
designar e correlacionar os trabalhos que foram apresentados, peço também
que me informe quais foram os 04 trabalhos apresentados por docentes e
discentes em evento científico.

Resposta da coordenação: Com relação ao ponto 37 do item 9.1, estou
reenviando o relatório com o número correto, que é de 12 apresentações e
não 4. São as mesmas 12 apresentações da meta 3, item 8.1. Eu havia
esquecido de corrigir a tabela de acordo com essas informações, mas agora
vai o relatório de novo - espero que sem inconsistências.

04 12

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);

Com relação aos resultados acadêmicos alcançados para cada uma dessas metas, no período
em questão, apresentamos abaixo uma descrição da situação quantitativa e qualitativa do
Programa:

Resultados Acadêmicos da meta 1: Com 1 (uma) participação em encontro
convocado pelo PROFLETRAS Nacional, a Unidade Natal tem se esforçado por tomar
conhecimento das determinações do Conselho Gestor do Profletras Natal, contribuir
para a modificação e/ou alteração de tais determinações ao participar de discussões
promovidas pelo Profletras Natal, e cumprir e fazer cumprir todas essas determinações.
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Resultados Acadêmicos da meta 2: Com a defesa de 6 dissertações de mestrado, a
Unidade Natal capacitou e aperfeiçoou 6 professores da Rede Pública para a melhoria
do Ensino Fundamental. Quantitativamente, isto representa cerca de 85% da meta
prevista no cronograma. Todavia, tal meta incluía a capacitação de professores da
Rede Pública ingressantes no ano de 2017 (turma 4), que só será concluída até
outubro de 2019. Tendo em vista cancelamentos de vínculo que possam ocorrer ainda
no semestre 2019.2, a meta de 48 defesas de trabalho de conclusão de curso pode
não ser plenamente alcançada.

Resultados Acadêmicos da meta 3: Com 12 participações de docentes discentes
com apresentações de trabalho no semestre 2019.1, os trabalhos desenvolvidos por
docentes do Programa têm sido divulgados. Estão previstas mais apresentações de
trabalho para o semestre 2019.2, com o IV PROFNAT.

Resultados Acadêmicos da meta 4: O ebook do Profletras está em processo de
elaboração, contando até o momento com 8 capítulos completos. Prevê-se a
publicação do ebook para o início de 2020.

XI – Roteiro de Acompanhamento – RECOMENDAÇÕES DO FISCAL

11.1 – Recomendações do fiscal após análises;

Parabenizando, de antemão, a forma organizada e diligente em atender a esta fiscalização,

deixa-se apenas a recomendação de que a coordenação do projeto mantenha essa prática

exemplar;

Orientação específica à FUNPEC:

Tendo em vista que o Relatório de Execução Físico Financeiro (REFF) relativo ao 1º

semestre de 2019 foi fornecido, pela FUNPEC, sem contemplar os ajustes feitos no quadro de

metas do projeto com o advento do 1º termo aditivo ao contrato 5432/2016 (SIGAP 812016),

cabe reforçar, mais uma vez, que a fundação de apoio envide maior atenção para aquele

documento, o qual sempre compõe as prestações de contas. Espera-se, com a insistência

desta recomendação, que a partir da prestação de contas subsequente, referente ao 2º

semestre de 2019 de execução do projeto, o REFF apresente-se pelo menos atualizado

conforme os ajustes feitos no aditivo até então firmado.
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XII – Roteiro de Acompanhamento – CONCLUSÃO

12.1 – Parecer técnico;

Período de abrangência: 1º SEMESTRE de 2019.

Vistos e analisados os documentos instruídos no processo no. 23077.066036/2018-03, contrato
5432/2016, 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, escopo desta análise, concluímos que o projeto
“PROFLETRAS-UFRN/NATAL” ATINGIU PARCIALMENTE a dimensão físico/acadêmica
pactuada. Contudo, em face do projeto encontrar-se com prazo de execução vigente até abril
de 2020 e, também, diante da evolução das suas ações previstas, OPINAMOS PELA
APROVAÇÃO DOS RESULTADOS apresentados nesta 3ª fiscalização da PROPLAN.

Natal/RN, 02 de outubro de 2019.

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

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

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

prosseguimento do processo de prestação de contas.

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

I - acompanhar o cumprimento das metas acadêmicas;

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

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

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

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