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Relatório de Fiscalização

Fiscalização nº 446 Período da ação 22/01/2020 - 05/03/2020

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto Risco cardiometabólico de idosos com diferentes perfis de força muscular e aptidão
aeróbica: um estudo transversal

Número do projeto
(SIPAC)

499/2018

Tipo/Natureza do Projeto PESQUISA CIENTÍFICA - APLICADA

Coordenador EDUARDO CALDAS COSTA

Objeto
Analisar o perfil de risco cardiovascular de idosos com diferentes
perfis de força muscular e aptidão aeróbica.

Número do instrumento 6912/2018 Vigência 17/10/2018 a 30/12/2020

Origem do recurso Recursos próprios da
UFRN

Processo
( x ) 2ª Prestação de Contas à
PROPLAN

Valor (R$) 78.000,00

Dados Bancários Banco: BCO BRASIL Ag.: 3795-8 Cc: 11.774-9
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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 e conforme
modelo aprovado pela Portaria nº 02/2017-PROPLAN, este Relatório foi preenchido mediante a
análise de documentos disponíveis e com o auxílio das seguintes pessoas:

Nome Instituição Função Telefone/e-mail

EDUARDO CALDAS
COSTA

UFRN Coordenador (a) ecc.ufrn@gmail.com

II – Considerações Iniciais

A FUNPEC, em parceria com esta IFES celebraram o contrato nº 6912/2018,
cujo objeto está descrito na folha 1 (um) desse documento assinado em 28/12/2018 e
publicado em 03/01/2019 no Diário Oficial da União nº 02, pág. 46. O valor total do projeto
importa em R$ 78.000,00 conforme cláusula 12ª do contrato. As cláusulas 13ª e 14ª versam,
respectivamente, sobre as condições de repasse e pagamento, e prestação de contas.

Ademais, esta 2ª fiscalização foi deflagrada por motivação do próprio fiscal da
PROPLAN após perceber, em controle próprio, o lapso temporal de mais de 180 dias
transcorridos da 1ª ação realizada. Outras fontes de informação documental desse Relatório de
Fiscalização foram: o portal da Transparência da FUNPEC, os Sistemas SIG-UFRN, o
processo nº 23077.057048/2018-39 de submissão e acompanhamento do projeto, autuado em
pasta própria na PROPLAN nº 6912.21.1418, 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 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 se utiliza deste Relatório para tanto.

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
NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Em comunicação da PROAD no dia 20 de dezembro o processo
de prestação de contas encontra-se sob sua análise para o período de execução de
17/10/2018 a 31/05/2019

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

3.3 – O parecer financeiro emitido pela PROAD quanto à aprovação;
( ) É favorável
( ) É desfavorável
( x ) Não se aplica

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;
( x ) Sim
( ) Não

5.2 – Constam entre os documentos recebidos pela fiscalização os que atestam a incorporação
dos materiais permanentes adquiridos ao patrimônio da UFRN;

SOLICITAÇÃO DO FISCAL: Se for o caso, fornecer número de tombamento dos outros
equipamentos adquiridos pelo projeto ALÉM DAQUELES DEMONSTRADOS NA AÇÃO
ANTERIOR (Relatório de Fiscalização nº 383). Alguns documentos podem ser fornecidos como
comprovações, são eles: cópias do termo de transferência e termo de responsabilidade do
equipamento integralizado na UFRN.
( ) Sim
( x ) Não
( ) Não se aplica

NOTA DA COORDENAÇÃO - segue comprovante do equipamento adquirido: Aparelho ‘E-
lastic’ 200 kg (01 unidade) – R$ 2.725,00

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: A apreciação acurada deste quesito é feito pela PROAD que aliás
atesta o tombamento. Como o fiscal não se valeu dos documentos consolidados no processo
de prestação de contas, que é oriundo por essa referida pró-reitoria, a manifestação direta da
coordenação do projeto confirmando discriminadamente tão somente a aquisição de mais um
material permanente foi a única fonte acessada pelo fiscal. Na página seguinte consta a nota
fiscal em que a FUNPEC adquire o aparelho citado pela coordenação.
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VI – Roteiro de Acompanhamento – RECURSOS MATERIAIS DA UFRN

6.1 – Utilização de laboratórios da UFRN;
( x ) Sim
( ) Não
Horas/semana de utilização:20 horas semanais no desenvolvimento de calçados.

NOTA DA COORDENAÇÃO: Como parte das atividades preparatórias para o Módulo 2 (Curso
de Prevenção de Incapacidades) a ser realizado no Rio Grande do Norte, o projeto tem
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contado com o apoio de Laboratório na Escola de Ciências e Tecnologia para implantação de
adaptação de calçados para portadores de hanseníase na unidade Clínica do Instituto de
Medicina Tropical da UFRN.

Como parte desta atividade o IMT-RN selecionou bolsista (aluno de graduação) para auxiliar o
desenvolvimento do projeto relacionado a prevenção de incapacidade com adaptação de
calçados. O aluno está trabalhando no grupo composto pela Terapeuta Ocupacional Thaysa
Wancy Morais e os Professores Orivaldo Vieira de Santana Júnior, Douglas do Nascimento
Silva e os Dermatalogistas Dr. Mauricio Nobre e Dra. Maria do Carmo Queiroz.

6.2 – Utilização de salas de aula da UFRN;
( x ) Sim
( ) Não
Horas/semana de utilização:Período de 02 e 03 de agosto, com carga horária de 8 horas/dia

NOTA DA COORDENAÇÃO: Para realizar a Oficina para padronização dos cursos de
capacitação, a equipe de treinadores utilizou a Sala de Reuniões do Instituto de Medicina
Tropical no Campus da UFRN.

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

6.4 – Utilização da rede de TI da UFRN;
( x ) Sim
( ) Não
Horas/semana de utilização: 4h

NOTA DA COORDENAÇÃO: A rede da UFRN é utilizada em aproximadamente 4 horas
semanais para comunicação e administração do projeto.

6.5 – Utilização do nome da UFRN;
( x ) Sim
( ) Não
NOTA DA COORDENAÇÃO: Em todos os encontros realizados com as Secretarias Estaduais
de Saúde do RN, PB e AL, o projeto foi apresentado como uma iniciativa da UFRN.
Na divulgação da campanha de Mossoró/RN foi preparado um material para divulgação sobre
a doença e os dias de exame via Whatsapp, utilizando-se a logomarca da UFRN como
coordenadora do projeto.
No Congresso Brasileiro de Medicina Tropical, realizado em Belo Horizonte/MG, o Dr. Mauricio
Lisboa Nobre conferiu conferência sobre a hanseníase, mostrando resultados parciais do
Projeto e incluindo o nome da UFRN como coordenadora do mesmo.
Durante a oficina de padronização dos cursos de capacitação, a logomarca da UFRN foi
inserida nos slides das aulas a serem ministradas nos diferentes estados.
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VII – Roteiro de Acompanhamento – EVENTOS

7.1 – Eventos realizados

SOLICITAÇÃO DO FISCAL: Caso se aplique, informe todos os eventos porventura realizados pelo projeto no 2º 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)

Evento Data/Período Local Nº de participantes Observações

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

Nota da Coordenação: Não se aplica ao projeto.
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VIII – Roteiro de Acompanhamento – METAS DO PROJETO

8.1 – Quadro de metas (acompanhamento do cronograma de execução);

ORIENTAÇÕES INICIAIS DO FISCAL À COORDENAÇÃO:

 Que a coordenação informe a quantidade na “coluna (b)- QUANTIDADE EXECUTADA” relativa ao que foi executado na meta depois primeira
fiscalização (até JUNHO 2019). Ou seja, o período desta fiscalização de prestação de contas física parcial compreenderá o que foi executado pelo
projeto entre JULHO de 2019 a DEZEMBRO 2019.

 E na sequência, por óbvio, que envie ORGANIZADAMENTE as comprovações que correspondam ao percentual atualizado do relatório esperado
pela meta. No quadrículo da meta consta a solicitação específica do fiscal.

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

( x) 2ª Parcial – período de Execução da Parcela: de JULHO 2019 até
DEZEMBRO 2019

( ) Final – Período de Execução do contrato

SIGAP Nº 732018 - CONTRATO 6912.21.1418

EXECUÇÃO FÍSICA

META
ETAPA/FAS

E
DESCRIÇÃO

UNID. DE
MEDIDA

QUANTIDADE
PROGRAMAD

A NO
PROJETO

QUANTIDADE EXECUTADA

(a) NOS
PERÍODOS
ANTERIORE
S (até junho

2019)

(b) NO
PERÍODO
(JULHO
2019 a

DEZEMBRO
2019)

ACUMULADA
(a+b)

Meta 1: Analisar o perfil
de risco cardiovascular
de idosos com
diferentes perfis de
força muscular e
aptidão aeróbica.

ESTUDO

Relatório da pesquisa contendo todas as medidas
relacionadas ao estudo: medidas cardiovasculares,
metabólicas, nutricionais, nível de atividade física,
aptidão física.

Relatório 01
71% (301
avaliações)

149
avaliações

Meta original:
100% (422
avaliações)

Meta
atingida:
106% (450
avaliações)
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SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 01: Enviar relatório parcial atualizado no qual constem todas as medições que foram até então realizadas pelo estudo
proposto. Seria de bom alvitre que neste documento estivesse evidenciado o percentual já executado da meta conforme a quantidade total pretendida
de avaliações.

NOTA DA COORDENAÇÃO: Até junho de 2019 tinham sido realizadas 301 avaliações (~70%) das 422 previstas no presente projeto (ver banco de
dados em anexo). Após esse período, foram realizadas mais 149 avaliações, totalizando 450 avaliações, o que supera a meta original de 422
avaliações. Portanto, o projeto atingiu mais de 100% de sua meta no que refere ao número de avaliações em período anterior ao previamente
programado. Por favor, considerar a planilha que segue em anexo atestando avaliação do montante acima mencionado. Essa é a planilha de dados
do estudo em questão.

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Na planilha fornecida pela coordenação constam em definitivo, e de forma organizada, todos os dados preditores
necessários para a análise do perfil quanto ao risco cardiometabólico da população idosa. Esse documento ficará salvo na rede local da divisão de
fiscalização da PROPLAN
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IX – Roteiro de Acompanhamento – RESULTADOS ACADÊMICOS

9.1 – Resultados Alcançados;
SOLICITAÇÃO DO FISCAL: Preencha o quantitativo, no quadro abaixo (item 9.2), dos
indicadores de resultados acadêmicos esperados, conforme clausula oitava do contrato
6912/2018, que o projeto atingiu além daqueles já demonstrados na fiscalização anterior (RF nº
383). Caso as opções do quadro não tenham correspondência ao contrato mencionado,
descreva no item 37(outros) quais e quantos foram os indicadores acadêmicos que o contrato
atingiu.

Abaixo segue a relação dos resultados acadêmicos ratificados na cláusula de resultados do
contrato supracitado.

9.2 – Resultados Alcançados; (Para coordenação do projeto quantificar e disponibilizar documentos
comprobatórios)

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;

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

Nota da Coordenação: Um artigo foi submetido em periódico internacional de
alto fator de impacto. Periódico: Experimental Gerontology; (Cláusula 8.5: 1 de
2)

01

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

13. Resumo publicado em anais de eventos;

Nota da Coordenação: Cinco resumos foram publicados em anais de eventos
científicos no período entre Julho de 2019 a Dezembro 2019, totalizando 10
resumos. A meta inicial proposta foi de cinco resumo, portanto, já foi
atingida.(Cláusula 8.4)

05

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; --

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); --
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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); --

COMPROVANTE DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHO EM CONGRESSO E PUBLICAÇÃO
DE RESUMO EM ANAIS DE EVENTOS CIENTÍFICOS (Cláusula 8.4)

1. CABRAL, L. L. P. ; BROWNE, R. A. V. ; MACEDO, G. A. D. ; SOUTO, G. C. ; SCHWADE,
D. ; PAULO, R. ; SILVA, M. C. ; COSTA, E. C. . Associação entre quantidade de passos
por dia e rigidez arterial em idosos: estudo transversal. In: II Simpósio Brasileiro de
Ciências do Exercício e do Esporte - II SIMBRACE, 2019, João Pessoa. Anais do II
Simpósio Brasileiro de Ciências do Exercício e do Esporte - II SIMBRACE, 2019. PÁGINA
70

2. SILVA, M. C. ; BROWNE, R. A. V. ; SOUTO, G. C. ; CABRAL, L. L. P. ; MACEDO, G. A.
D. ; FARIAS-JUNIOR, L. F. ; DANTAS, F. F. O. ; COSTA, E. C. . Associação isolada e
combinada entre dinapenia e aptidão cardiorrespiratória reduzida com síndrome
metabólica em idosos: estudo transversal. In: II Simpósio Brasileiro de Ciências do
Exercício e do Esporte - II SIMBRACE, 2019, João Pessoa. Anais do II Simpósio Brasileiro
de Ciências do Exercício e do Esporte - II SIMBRACE, 2019. PÁGINA 78

3. MACEDO, G. A. D. ; BROWNE, R. A. V. ; SILVA, M. C. ; SOUTO, G. C. ; PAULO, R. ;
CABRAL, L. L. P. ; FARIAS-JUNIOR, L. F. ; COSTA, E. C. . Tempo sedentário e rigidez
arterial em idosos: um estudo transversal. In: Anais do II Simpósio Brasileiro de Ciências
do Exercício e do Esporte - II SIMBRACE, 2019, João Pessoa. II Simpósio Brasileiro de
Ciências do Exercício e do Esporte - II SIMBRACE, 2019 PÁGINA 85

4. SOUTO, G. C. ; BROWNE, R. A. V. ; MACEDO, G. A. D. ; ARAUJO, D. S. ; CABRAL, L. L.
P. ; SILVA, M. C. ; PEREIRA, R. P. ; COSTA, E. C. . Resposta exagerada da pressão
arterial sistólica ao exercício breve e moderado e rigidez arterial em idosos hipertensos
controlados. In: II Simpósio Brasileiro de Ciências do Exercício e do Esporte - II
SIMBRACE, 2019, João Pessoa. Anais do II Simpósio Brasileiro de Ciências do Exercício
e do Esporte - II SIMBRACE, 2019. PÁGINA 86

5. SILVA, R. M. ; BROWNE, R. A. V. ; CABRAL, L. L. P. ; MACEDO, G. A. D. ; SOUTO, G.
C. ; PEREIRA, R. P. ; SILVA, M. C. ; COSTA, E. C. . Tempo sedentário e hipertensão em
idosos: um estudo transversal. In: II Simpósio Brasileiro de Ciências do Exercício e do
Esporte - II SIMBRACE, 2019, João Pessoa. Anais do II Simpósio Brasileiro de Ciências
do Exercício e do Esporte - II SIMBRACE, 2019. PÁGINA 102
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COMPROVANTE DE SUBMISSÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO EM PERIÓDICO
INTERNACIONAL
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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);

O presente projeto avaliou 450 participantes, portanto, superou a meta original de 422
participantes. Nesse sentido, a etapa da coleta de dados já foi finalizada. Isso ocorreu em um
período de 12 meses, dos 36 meses que o projeto foi organizado. É importante destacar que
com dados parciais do projeto já foi possível a realização de uma dissertação de Mestrado pelo
PPGEF-UFRN, duas Iniciações Científicas, uma supervisão de estágio Pós-Doutoral e outro
em andamento, publicação de 10 resumos em anais de eventos científicos, submissão de um
artigo científico em periódico internacional de alto fato de impacto para a área de
geriatria/gerontologia. Ainda existe expectativa de que uma tese de Doutorado pelo Programa
de Pós-Graduação em Ciências da Saúde seja desenvolvida com os resultados da presente
pesquisa e mais três dissertações de Mestrado, que já estão em andamento pelo PPGEF-
UFRN. Atualmente, o projeto em fase organizacional do banco de dados, tendo em vista a
grande quantidade de informações coletadas, assim como sua complexidade. Destaco que
artigos científicos deverão ser submetidos em periódicos internacionais ao longo do ano de
2020 e 2021, fruto do projeto em questão.

XI – Roteiro de Acompanhamento – RECOMENDAÇÕES DO FISCAL

11.1 – Recomendações do fiscal após análises;

Constatando o bom e regular andamento da dimensão física/acadêmica deste projeto e
voltando-se agora exclusivamente aos seus resultados acadêmicos que são esperados,
conforme clausula oitava do contrato 6912/2018, recomenda-se tão somente que a
coordenação envide esforços na consecução daqueles resultados ainda não observados até
esta 2ª fiscalização, os quais são destacados no quadro abaixo:

Pelo menos, mais 01 dissertação de mestrado Clausula 8.1

Pelo menos, mais 01 capacitação Clausula 8.2

05 trabalhos de conclusão de curso (graduação) Clausula 8.3

Pelo menos, mais 01 artigo completo submetido ou publicado em periódico
internacional

Clausula 8.5

A chamada de atenção para esses resultados ainda pendentes visa apenas apontar o
que resta para a constatação da eficácia plena quanto aos aspectos acadêmicos que foram
programados de serem alcançados até o final da vigência do projeto, que se dará com o
advento do termo contratual com a FUNPEC em 30/12/2020. Nesse sentido, é oportuno
recomendar que a coordenação do projeto, caso ache pertinente, analise a possibilidade de
solicitar pedido de aditivo junto à FUNPEC para fins de ajustar o prazo do projeto de modo que
todas as intenções acadêmicas que foram nele inicialmente previstas possam ser atingidas.

Por último, cabe registrar mais uma vez os parabéns à coordenação quanto à forma
muito organizada em atender a fiscalização. A continuação e, se possível, o aprimoramento
dessa prática exemplar será sempre recomendada e exaltada;
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XII – Roteiro de Acompanhamento – CONCLUSÃO

12.1 – Parecer técnico;

Período de abrangência: DE JULHO 2019 ATÉ DEZEMBRO 2019.

Vistos e analisados, conforme disposição presente no art. 13 da Resolução nº 061/2016 –
CONSAD/UFRN1, os documentos fornecidos pela coordenação, bem como os documentos
instruídos na pasta 6912.21.1418 – contrato 6912/2018 relacionados à meta e aos resultados
acadêmicos e mediante as recomendações feitas no item anterior, conclui-se que o projeto
“Risco cardiometabólico de idosos com diferentes perfis de força muscular e aptidão aeróbica:
um estudo transversal.” ATINGIU PARCIALMENTE a dimensão física-acadêmica pactuada. No
entanto, considerando que o referido contrato encontra-se dentro do prazo de execução,
OPINA-SE PELA APROVAÇÃO dos produtos acadêmicos apresentados nesta 2ª fiscalização
da PROPLAN.

Natal/RN, 05 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 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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