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Relatório de Fiscalização

Fiscalização nº 417 Período da ação 10/10/2019 – 18/10/2019

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 Nadja Patrícia Pontes Rêgo Sarmento

Telefone/e-mail (84) 3092-9200

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto
IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE AVALIAÇÃO GERIÁTRICA GLOBAL (SAÚDE
E FUNCIONALIDADE) BASEADO EM UMA PLATAFORMA DIGITAL PARA TOMADA
DE DECISÕES, MONITORAMENTO E PROMOÇÃO DO ENVELHECIMENTO ATIVO

Número do projeto (SIPAC) 627/2017

Tipo/Natureza do Projeto EXTENSÃO - ESTUDO/PESQUISA CIENTÍFICA - APLICADA

Coordenador ALVARO CAMPOS CAVALCANTI MACIEL

Objeto

Implementar no Município de Parnamirim-RN um Sistema de Avaliação Geriátrica
Global (Saúde e Funcionalidade) baseado em uma Plataforma Digital para Tomada de
Decisões, Monitoramento e Promoção do Envelhecimento Ativo. Este sistema será
implantado na Rede de Atenção à Saúde do Idoso, tendo como base operacional o
Centro Municipal de Atendimento ao Idoso onde serão atendidos, preferencialmente, os
idosos a partir de 60 anos de idade de baixa renda em risco de vulnerabilidade social.

Número do contrato 6302/2017 Vigência 29/12/2017 a 31/10/2019

Valor (R$) 486.420,10

Processo
Nº. 23077.048357/2018-18

( x ) 2ª Prestação de Contas ProplanOrigem do recurso
Ministério dos
Direitos Humanos

Dados Bancários Banco: BCO BRASIL Ag.: 3795-8 Cc: 11.618-1
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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
é preenchido mediante a análise de documentos disponíveis e com o auxílio das seguintes
pessoas:

Nome Instituição Função Telefone/e-mail

Alvaro Campos Cavalcanti
Maciel

UFRN Coordenador 99912-9679

alvarohuab@hotmail.com

Ricardo Oliveira Guerra UFRN Vice-coordenador roguerra@ufrnet.br

II – Considerações Iniciais

A FUNPEC, em parceria com esta IFES celebraram o contrato nº 6302/2017,
cujo objeto está descrito na folha 1 (um) desse documento assinado em 29/12/2017 e
publicado em 11/01/2018 no Diário Oficial da União nº 08, pág. 51.O valor total do projeto
importa em R$ 486.420,10. As cláusulas 12ª, 13ª e 14ª versam, respectivamente, sobre o valor,
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 sua 2ª fiscalização abarcando desde o 2º semestre de 2018 até o 1º semestre de
2019 completo. Outras fontes de informação documental desse Relatório de Fiscalização foram:
o portal da Transparência da FUNPEC, os Sistemas SIG-UFRN, o processo nº
23077.075533/2017-11 de submissão e acompanhamento do projeto, autuado em pasta
própria na PROPLAN nº 6302.21.1417, 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
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NOTA DA FISCALIZAÇÃO: para os períodos compreendidos entre 29/12/2017 a 30/06/2018;
01/07/2018 a 31/12/2018. Para período que compreende o 1º semestre de 2019 a PROAD não
fez parecer financeiro. A despeito dessa situação o fiscal reputou pertinente abarcar este
período de 2019 dado que mais um semestre de execução do projeto foi alcançado, o que se
alinha com a semestralidade pactuada no contrato para prestar contas.

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

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: autuados no processo de prestação de contas nº
23077.048357/2018-18.

3.3 – O parecer financeiro emitido pela DCF quanto à aprovação;
( x ) É favorável
( ) É desfavorável
( ) Não se aplica
NOTA DA FISCALIZAÇÃO: conforme os pareceres de nº 070/2018 e nº 081/2019.

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;
( x ) Sim
( ) Não
Horas/semana de utilização:

NOTA DA COORDENAÇÃO: Uso do laboratório de Epidemiologia e Fisioterapia Geriátrica, o
qual coordenador do projeto também faz parte, para atividades de reuniões de planejamento,
guarda de material e preparação/impressão de materiais usados no projeto.
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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

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

NOTA DA COORDENAÇÃO: Para atividades de comunicação e uso de sistemas, além da
hospedagem do site no endereço www.proeva.ccs.ufrn.br.

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

NOTA DA COORDENAÇÃO: Para as atividades de divulgação do projeto.
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VII – Roteiro de Acompanhamento – EVENTOS

7.1 – Eventos realizados

SOLICITAÇÃO DO FISCAL: Informe todos os eventos de porventura realizados entre o 2º SEMESTRE DE 2018 ATÉ O 1º SEMESTRE DE 2019,
mencionando: data, local e participantes. Forneça 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

II CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA
SOBRE A SAÚDE E USO DA CADERNETA

DA PESSOA IDOSA

06/02/2019 a
08/02/2019

Auditório da Prefeitura
Municipal de
Parnamirim

20 Evento de extensão EV169-2019

OFICINA DE SENSIBILIZAÇÃO PARA USO
DA CADERNETA DA PESSOA IDOSA NO

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

10/02/2019 a
11/02/2019

Auditório da Prefeitura
Municipal de
Parnamirim

327 Evento de extensão EV029-2019

DIA INTERNACIONAL DA PESSOA IDOSA 18/10/18
Pátio da Prefeitura

Municipal de
Parnamirim

300 Registro com fotos em anexo

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Através dos códigos do SIGAA para os dois primeiros eventos é possível verificar os nomes de cada participantes. Para o
terceiro evento, a coordenação forneceu registro fotográfico de momentos diversos que foram realizados. Essas comprovações encontram-se, juntamente
com este relatório, salvas na rede local da 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

( x) Parcial – período de Execução da Parcela: de JULHO 2018 até JUNHO
de 2019

( ) Final – Período de Execução do projeto:

EXECUÇÃO FÍSICA

META ETAPA/FASE DESCRIÇÃO
UNID. DE
MEDIDA

QUANTIDADE
PROGRAMADA
NO PROJETO

QUANTIDADE EXECUTADA

(a) NOS
PERÍODOS

ANTERIORES
(até junho de

2018)

(b) NO
PERÍODO

(JULHO/20
18 a

JUNHO/20
19)

ACUMULADA
(a+b)

Meta 1:
implementaçã
o do núcleo
avaliação
geriátrica
global, no
município de
parnamirim

Planejamento Construção de plataforma virtual de dados
Plataforma
Virtual

01 01 00 01

Planejamento Formação e capacitação da equipe Formação 01 01 00 01

Estudo Criação do protocolo de avaliação e monitoramento Protocolo 01 01 00 01

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: execução da meta 01 está findada e foi comprovada na 1ª ação fiscalizatória feita pelo então fiscal Anderson Amorim. Logo, não há solicitação a
ser feita.
Meta 2 -
avaliação e
monitorament
o dos idosos,

Execução Triagem, avaliação e acompanhamento dos idosos
Acompanha
mento

150 00 800 800
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no município
de
Parnamirim

Execução Ações de capacitação sensibilização

Ações de
capacitação/
sensibilizaçã
o

04 01 02 03

SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 02:

 Etapa 1 (execução) - Fornecer comprovações (ex. Relatório individual de acompanhamento por idoso) que correspondam a
quantidade que será registrada na “coluna (b)”.

NOTA DA COORDENAÇÃO: FORNECIDA A LISTAGEM DOS IDOSOS MONITORADOS POR LISTA DE PRESENÇA COM CPF OU NUM
DO CARTÃO SUS

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: A coordenação enviou uma relação bem organizada de 905 nomes, que certamente abarca o pessoal
acompanhado já no 2º SEMESTRE 2019. Isto é, além do período referenciado para esta ação.

 Etapa 2 (execução) - Fornecer comprovações das ações realizadas apenas no período referenciado para esta fiscalização:
JULHO/2018 a JUNHO/2019. Reiterando que esse tipo de evento, prevista nesta etapa, pode ser demonstrado também no item 7.1 deste
documento.


NOTA DA COORDENAÇÃO: As ações de capacitação /sensibilização foram registradas no sigaa como os eventos de extensão:
- EV562-2018 I Curso de Capacitação dos Profissionais da Atenção Básica Sobre a Saúde e Uso da Caderneta da Pessoa Idosa (20/06/2018
a 21/06/2018).
- EV169-2019 II Curso de Capacitação dos Profissionais da Atenção Básica Sobre a Saúde e Uso da Caderneta da Pessoa Idosa (06/02/2019
a 08/02/2019)
- EV029-2019 Oficina de Sensibilização para Uso da Caderneta da Pessoa Idosa no Município de Parnamirim (10/02/2019 a 11/02/2019)

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: A primeira ação acima anotada pela coordenação já foi demonstrada no item 7.1 do relatório de fiscalização nº
324, mas que não refletiu no então Relatório de Execução Físico Financeiro (REFF) que pautou aquela que foi primeira ação da PROPLAN, e
que, por isso, a coordenação nesta ação resolve quantificar a “coluna (a)”, seguida “na coluna (b)” das outras duas ações feitas em 2019.
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Meta 3 -
Disseminaçã
o e
divulgação
das ações e
resultados do
projeto

Execução Realização de fóruns e reuniões temáticas
forum/reu
niões
temáticas

03 00 00 00

Execução Realização de pesquisas científicas
apresentaçã
o de
trabalhos

04 00 03 03

SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 03:

 Etapa 01 (execução) - Fornecer comprovações dos eventos previstos que porventura já foram realizados pelo projeto. Igualmente,
estes tipo de eventos, como fórum e reuniões temáticas, podem ser anotados também no item 7.1.;

NOTA DA COORDENAÇÃO: Já foram realizados dois fóruns, entretanto, como eles ocorreram em agosto e setembro, serão inseridos no
próximo relatório.

 Etapa 02 (execução) - Fornecer documentos que comprovem as apresentações das pesquisas já realizadas pelo projeto.;

NOTA DA COORDENAÇÃO: foram apresentados trabalhos com dados relacionados ao projeto, conforme a seguir (comprovantes em anexo):

- Trabalho intitulado "Programa de fortalecimento ao uso da caderneta de saúde da pessoa idosa e implementação de um sistema de
monitoramento geriátrico: um relato de experiência", apresentado no VI Congresso Internacional de Envelhecimento Humano, 2019.

- Trabalho intitulado "Capacitação e sensibilização acerca da caderneta de saúde da pessoa idosa no município de Parnamirim/RN: um relato
de experiência”, apresentado no VI Congresso Internacional de Envelhecimento Humano, 2019.

- Trabalho intitulado “Relationship between pain and fear of falls in institutionalized elderly persons: a cross-sectional study”, apresentado no
World Confederation for Physical Therapy Congress 2019, em Genebra, Suiça. Além disso, nessa mesma viagem, o projeto foi apresentado
ao Department of Ageing and Life Course, da Organização Mundial de Saúde, na oportunidade, recebidos pela Dra. Yuka Sumi.
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IX – Roteiro de Acompanhamento – RESULTADOS ACADÊMICOS

9.1 – Resultados Esperados;

ORIENTAÇÃO DO FISCAL:Preencha o quantitativo, no quadro abaixo (item 9.2), dos
indicadores de resultados acadêmicos que o projeto em questão auferiu além daqueles já
demonstrados na 1ª fiscalização (Relatório de fiscalização nº 324). Caso as opções do quadro
não tenham correspondência ao contrato 6302/2017, 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;

INDICADORES DE RESULTADO ACADÊMICO DO PROJETO Quant.

1. Ações de Extensão;

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Referem-se aos dois eventos demonstrados no 7.1
sob os códigos: EV169-2019 e EV029-2019 (relação com a clausula 8.1.2)

02

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

10

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

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Referem-se à meta meta 02: idosos
acompanhados. Aliás, sua comprovação revelou quantidade ainda maior.

800

4. Municípios do RN contemplados por ações de extensão;

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Parnamirim. (relação com a clausula 8.1.2)
01

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 --
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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;

Trabalho intitulado "Programa de fortalecimento ao uso da caderneta de saúde
da pessoa idosa e implementação de um sistema de monitoramento geriátrico:
um relato de experiência", apresentado no VI Congresso Internacional de
Envelhecimento Humano, 2019.

Trabalho intitulado "Capacitação e sensibilização acerca da caderneta de saúde
da pessoa idosa no município de Parnamirim/RN: um relato de experiência”,
apresentado no VI Congresso Internacional de Envelhecimento Humano, 2019.

02

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

NOTA DA FISCALIZAÇÃO - Links:

- https://saudedapessoaidosa.fiocruz.br/pro-eva-promo%C3%A7%C3%A3o-
ao-envelhecimento-e-vida-ativa

- https://parnamirim.rn.gov.br/newsItem.jsp?p=8112

- https://parnamirim.rn.gov.br/newsItem.jsp?p=8915

- https://parnamirim.rn.gov.br/newsItem.jsp?p=9350

04

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;

- Maria Antonia Baltazar Medeiros (aluna de graduação)

- Aline dos Santos Mendes (aluna de graduação)

- Tainá de Castro Oliveira (aluna de graduação)

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: A despeito da coordenação do projeto reforçar que
os trabalhos de conclusão de curso desses alunos estejam se valendo do que
foi ou vem sendo produzido pelo projeto em análise, eles encontram-se em
andamento de maneira que eles ainda não podem ser apontados como
indicadores de resultados realizados conforme assim estão previstos na
clausula oitava do seu contrato 6302/2017.

03

ZERO

19. Dissertações de mestrado realizadas em função do projeto;

- Beatriz Souza de Albuquerque Cacique New York (aluna de mestrado)

01

ZERO
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NOTA DA FISCALIZAÇÃO: idem a nota anterior (ponto 18).

20. Teses de doutorado realizadas em função do projeto;

- Rafaella Silva dos Santos (aluna de doutorado)

- Luiz Eduardo Lima de Andrade (aluno de doutorado)

- Sabrina Gabrielle Gomes Fernandes (aluna de doutorado)

- Eujessika Katielly Rodrigues Silva (aluna de doutorado)

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: idem a nota anterior ao ponto 18.

04

ZERO

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;

Nota da coordenação: Premiação de melhor projeto no VI Mapeamento de
Experiências de Boas Praticas em Gestão Pública no campo do Envelhecimento e
Saúde da Pessoa Idosa”, em evento promovido pelo Ministério da Saúde e Fiocruz

01

37. Outros (detalhar); --
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NOTA DA COORDENAÇÃO: Comentários adicionais serão apresentados no tópico a seguir.

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);

Neste segundo relatório grande parte das atividades se relacionam diretamente com a

meta 2 do projeto. Com o protocolo criado e as duas equipes capacitadas na meta 01, iniciou-

se o monitoramento dos idosos circunscritos à área de abrangência das unidades básicas de

saúde engajadas no projeto. Em relação à etapa 1, de avaliação e acompanhamento das

pessoas idosas, tínhamos a previsão inicial de 400 idosos triados, 300 avaliados e 150

acompanhados. Entretanto, sobrepomos o valor dos triados em quase o dobro e em quase seis

vezes o valor dos que seriam acompanhados, de tal forma que, hoje já estamos com quase

900 idosos monitorados pelo projeto e com todas as suas informações de saúde implantadas

no sistema de monitoramento, conforme lista de atendidos em anexo. Isso só foi possível

devido ao excelente envolvimento das unidades envolvidas inicialmente e abertura que a

gestão do munícipio propiciou a coordenação do projeto para executar as ações da melhor

forma possível. Com resultado disso, conseguimos expandir para mais 3 UBS (Liberdade,

Primavera e Parque das Orquídeas), o que corresponde a cerca de 20% do total de UBS (24

UBS no total) do município que estão recebendo o projeto.

Quanto a segunda etapa desta meta, que envolveu atividades de capacitação e

sensibilização, recebemos uma solicitação do município para levar a proposta do projeto para

toda a rede de atenção básica de saúde, mesmo que não fosse possível estarmos presentes

com nossa equipe. Neste sentido, montamos quatro cursos para as demais UBS, e assim,

conseguimos atender a demanda trazida pela gestão municipal, sendo as atividades

formalizadas no evento de extensão “EV169-2019: II Curso de Capacitação dos Profissionais

da Atenção Básica Sobre a Saúde e Uso da Caderneta da Pessoa Idosa”. Quanto as ações de

sensibilização, fizemos as duas ações propostas, uma para toda a rede de saúde do município

por meio do evento de extensão EV029-2019: Oficina de sensibilização para uso da caderneta

da pessoa idosa no município de Parnamirim e outra, em parceria com a gestão do município,

em alusão ao dia internacional da pessoa idosa.

Além disso, conseguimos avançar também na meta 3, que se relaciona principalmente

com a divulgação dos resultados parciais alcançados até o momento. Neste sentido, o

detalhamento do cumprimento desta meta, no tocante as pesquisas e apresentação de

trabalhos em congressos nacionais e internacionais foram devidamente apresentados no tópico

anterior.

Por fim, cumpre ressaltar as pesquisas de mestrado, doutorado e iniciação científica

que estão sendo desenvolvidas a partir das informações coletadas no monitoramento dos

idosos de Parnamirim, conforme lista dos alunos abaixo:
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- Rafaella Silva dos Santos (aluna de doutorado)

- Luiz Eduardo Lima de Andrade (aluno de doutorado)

- Sabrina Gabrielle Gomes Fernandes (aluna de doutorado)

- Eujessika Katielly Rodrigues Silva (aluna de doutorado)

- Beatriz Souza de Albuquerque Cacique New York (aluna de mestrado)

- Maria Antonia Baltazar Medeiros (aluna de graduação)

- Aline dos Santos Mendes (aluna de graduação)

- Tainá de Castro Oliveira (aluna de graduação)

XI – Roteiro de Acompanhamento – RECOMENDAÇÕES DO FISCAL

11.1 – Recomendações do fiscal após análises;

 Atentar para o preenchimento correto do próximo Relatório de Execução Físico Financeiro
(REFF) de acordo com o período nele referenciado (canto superior esquerdo). Para
subsidiar nesta tarefa, recomenda-se que a coordenação, quando solicitada pela FUNPEC,
revise este relatório de fiscalização no qual foram consolidadas as informações atinentes
ao que foi executado da dimensão física e acadêmica do projeto até a mês de JUNHO DE
2019.

 Ciente da tramitação do processo de aditivo para o contrato em tela e, por conseguinte,
das intenções de ajustes nas metas e resultados acadêmicos do seu plano de trabalho ora
vigente, recomenda-se, pela oportunidade, que a coordenação, até o final da vigência,
forneça todos os metadados dos trabalhos de conclusão de cursos que foram fomentados
por meio do presente projeto.Caso algum deles conclua ainda dentro do período do projeto
o envio da cópia do trabalho aprovado ou da ata de defesa é o sugerido pela PROPLAN.

 No mais, apenas registar os parabéns deste fiscal quanto à forma muito diligente em
atender as suas solicitações que lhe subsidiam na emissão do parecer técnico para
compor o processo de prestação de contas do contrato 6302/2017. Mantenha esta prática
exemplar.
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XII – Roteiro de Acompanhamento – CONCLUSÃO

12.1 – Parecer técnico;

Período de abrangência: de JULHO 2018 até JUNHO de 2019.

Vistos e analisados os documentos instruídos no processo no. 23077.048357/2018-18, contrato
6302/2017, 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
“IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE AVALIAÇÃO GERIÁTRICA GLOBAL (SAÚDE E
FUNCIONALIDADE) BASEADO EM UMA PLATAFORMA DIGITAL PARA TOMADA DE
DECISÕES, MONITORAMENTO E PROMOÇÃO DO ENVELHECIMENTO ATIVO” ATINGIU
PARCIALMENTE a dimensão físico/acadêmica pactuada. Contudo, em face do projeto ainda
estar em execução e diante da evolução das suas ações estratégicas, OPINAMOS PELA
APROVAÇÃO DOS RESULTADOS apresentados nesta 2ª fiscalização da PROPLAN.

Natal/RN, 18 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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