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Relatório de Fiscalização 

Fiscalização nº 469 Período da ação 15/01/2020 – 27/04/2020 

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  (  ) 
Controladoria do Estado (  ) 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 
PROGRAMA DE ERGONOMIA JUSTIÇA FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
(Software ERGO) 

Número do projeto (SIPAC) 557/2017 

Tipo/Natureza do Projeto DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - FOMENTO À INOVAÇÃO 

Coordenador RICARDO PIRES DE SOUZA 

Objeto 

Desenvolver um software interativo para prevenção de problemas ergonômicos dos 
servidores da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, bem como buscar o controle 
efetivo dos riscos ergonômicos identificados em cada atividade laboral por meio de um 
programa de Ergonomia, com o intuito, de promover a eliminação ou a diminuição dos 

riscos. 

Número do contrato 6302/2017 Vigência 20/11/2017 a 31/12/2019 

Valor (R$) 282.200,00 

Processo 
( x ) Prestação de Contas FINAL da 
dimensão técnica   

Origem do recurso JFRN 

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 

Ricardo Pires de Souza UFRN Coordenador ricardopires@ct.ufrn.br 

 

 
II – Considerações Iniciais 
 

 A FUNPEC, em parceria com esta IFES celebraram o contrato nº 6232/2017, 

cujo objeto está descrito na folha 1 (um) desse documento assinado em 20/11/2017 e 

publicado em 23/11/2017 no Diário Oficial da União nº 224, pág. 72.O valor total do projeto 

importa em 282.200,00 conforme somatório dos valores constantes na clausula 12ª do 

instrumento e na clausula 4ª do seu 1º termo aditivo. As cláusulas 13ª e 14ª versam, 

respectivamente, as condições de repasse e pagamento e prestação de contas. 

 Ademais, esta fiscalização para fins de prestação de contas técnica FINAL foi 

deflagrada por motivação do próprio fiscal da PROPLAN após perceber, em controle próprio, o 

advento do termo contratual ocorrido em 31/12/2019. Outras fontes de informação documental 

desse Relatório de Fiscalização foram: o portal da Transparência da FUNPEC, os Sistemas 

SIG-UFRN, o processo nº 23077.064375/2017-66 de submissão e acompanhamento do 

projeto, autuado em pasta própria na PROPLAN nº 6232.21.1417, 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 
 

mailto:ricardopires@ct.ufrn.br
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NOTA DA FISCALIZAÇÃO: para o período de execução 20/11/2017 a 31/05/2018. Para o 

período desta ação não, conforme consulta ao portal da transparência da FUNPEC e as 
comunicações então realizadas pela CAC-PROAD. 

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

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Para esta fiscalização em específico não, pois ela foi deflagrada 

pelo próprio fiscal independentemente da conclusão da análise que é feita na PROAD que, 
segundo informações colhidas e acessadas, ainda não foi iniciada.  

3.3 – O parecer financeiro emitido pela DCF quanto à aprovação; 
(  x  ) É favorável 
(    ) É desfavorável 
(  ) Não se aplica 
 
NOTA DA FISCALIZAÇÃO: conforme o parecer de nº 075/2018.  
 
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: Laboratório de Eng. do Trabalho do Departamento de Eng. de 

Produção. 

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

NOTA DA COORDENAÇÃO: Projeto em parceria TJRN e UFRN. 
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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 JUNHO DE 2018 ATÉ DEZEMBRO 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 

Reunião / Treinamento COERGO  
NOV/2018 – 

Dez/2019 
Sede JFRN – Natal 15 

Treinamento mensal com equipe 

COERGO  

Campus Party – Natal  
16 a 

18/08/2019 

Centro de Convenções 

Natal 
600 

Apresentação do Software desenvolvido 

no projeto. 

 

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: além das imagens expostas na página seguinte a coordenação também forneceu documentos, como atas, lista de presença e 

declaração da justiça Federal, que atestam as reuniões/treinamento do COERGO assim como a participação do projeto na Campus Party 2019. Sobre as 
reuniões do COERGO conferidas nesta ação, cabe salientar que elas ficaram distribuídas nas metas 03,04 e 05. Todo esse conjunto probatório encontra-se 
guardado na rede local da divisão de fiscalização da PROPLAN. 
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Treinamentos COERGO 2019 Software ERGO Campus Party 2019 
 

 
  

Campus Party 2019 Reunião COERGO 2019 - Mossoró Reunião COERGO - Natal 
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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: 
 

 De antemão é importante esclarecer que o valor apresentado na coluna da quantidade executada denominada “(a) NOS PERÍODOS ANTERIORES”, 
da tabela abaixo, é reflexo do Relatório de Execução Físico-Financeira (REFF) que pautou a 1ª e única fiscalização feita pelo então servidor 
Anderson Amorim e por meio do qual demonstra a quantidade até então executada pelo projeto até MAIO de 2018. Dessa forma, e considerando 
que, pelo o contrato 6232/2017 a vigência do projeto finalizou, pede-se à coordenação que primeiramente INFORME a quantidade em valores 
absolutos na coluna “(b) NO PERÍODO” relativa ao número de entregas executadas a partir de JUNHO de 2018 até DEZEMBRO/2019.  

 Por fim, atender, de forma ORGANIZADA, às solicitações de comprovações para cada meta. Como sugestão, a coordenação pode compartilhar 
pasta na nuvem (onedrive ou googledrive) com a documentação comprobatória para cada meta ou etapa específica. 

 

 

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

( ) Parcial – período de Execução da Parcela:  (  x ) Final – Último Período de Execução do projeto: contrato 6232/2017 

SIGAP 582017 

EXECUÇÃO FÍSICA 

META ETAPA/FASE DESCRIÇÃO 
UNID. DE 

MEDIDA 

QUANTIDADE 

PROGRAMADA 

NO PROJETO 

QUANTIDADE EXECUTADA 

(a) NOS 

PERÍODOS 

ANTERIORES 

(até maio de 

2018) 

(b) NO 

PERÍODO 

(JUNHO/20

18 a 

DEZEMBR

O/2019)   

ACUMULADA 

(a+b) 

Meta 1: 

Módulo 1/5 

(Planejament

o, Estudo e 

Avaliação  Entrega de relatório referente as atividades previstas no módulo 1 Relatório 01 01 -- 01 

Avaliação Avaliação quantitativa do ambiente (conforto acústico, iluminação, 

umidade, análise do ar, conforto térmico, estrutura de combate a 

Relatório 01 01 -- 01 
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Avaliação) incêndio e rota de fuga, entre outros) 

Planejamento Realizar reuniões para implantação do COERGO e início das atividades reuniões 02 01 00 01 

Estudo Iniciar estudo para viabilização do desenvolvimento do software ERGO relatório 01 01 -- 01 

 
NOTA DA FISCALIZAÇÃO: embora tenha sido solicitada a comprovação de uma reunião restante, conforme quantidade total programada na 
etapa 03 e pendência observada na única fiscalização então feita, constatou-se, após entendimento mais aprofundado do projeto, a partir das 
comprovações fornecidas pela coordenação, que a meta 01 (referente a um conjunto de ações definidos a um tempo específico) realizou 
somente uma reunião, o que para este fiscal não constitui nenhuma falta grave ao cumprimento do objetivo principal do projeto. Para 
consolidação dessa percepção pede-se que o leitor deste relatório dirija sua atenção a nota mais extensa da fiscalização tratando também sobre 
isso na meta 03 (etapa 04).   

 

Meta 2 - 

Módulo 2/5 

(Planejament

o, Estudo e 

Avaliação) 

Execução Entrega de relatório referente as atividades previstas no módulo 2. Relatório 01 01 -- 01 

Avaliação 
Levantamento e analise da quantidade de horas extras dos últimos 12 

meses. 
documento 01 01 -- 01 

Avaliação Levantamento e analise do absenteísmo dos últimos 12 meses. documento 01 01 -- 01 

Avaliação 

Avaliação quantitativa do ambiente (conforto acústico, iluminação, 

umidade, análise do ar, conforto térmico, estrutura de combate a 

incêndio e rota de fuga, entre outros) - Mossoró 

Relatório 01 01 -- 01 

Planejamento 
Realizar reuniões para implantação do COERGO e inicio das atividades - 

Mossoró 
reuniões 02 01 -- 01 

Execução Desenvolvimento software ERGO Relatório 01 01 -- 01 

 
NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Idem a nota da meta 01 
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Meta 3 - 

Módulo 3/5 

(Estudo e 

Avaliação) 

Execução 
Entrega de relatório referente as atividades previstas no módulo 

3. 
módulo 01 00 01 01 

Avaliação 
Realizar análise e controle dos riscos ergonômicos identificados nos 

setores de cada unidade. 
Documento 01 01 -- 01 

Avaliação 

Realizar aplicação de questionários, tais como: NASA (cognitivo), QVT 

(qualidade de vida), OWAS, OCRA, Corllet (queixas), ritmo circadiano, 

entre outros 

relatório 01 01 -- 01 

Execução Reuniões com equipe COERGO reuniões 02 00 01 01 

Execução Desenvolvimento software ERGO relatório 01 00 01 01 

Controle de 

qualidade 
Teste preliminares do Software de Ergonomia documento 01 00 -- 00 

SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 03: 

 Etapa 1 - Fornecer relatório produzido referente às atividades previstas no módulo 3; 

 

NOTA EXPLICATIVA DA COORDENAÇÃO: relatório em anexo.  
 
 

 Etapa 04 -   Fornecer comprovações das duas reuniões com a equipe COERGO atinentes ao módulo 3. 

 

NOTA DA COORDENAÇÃO: fotos acima. 
 
NOTA DA FISCALIZAÇÃO: das atas fornecidas como sendo referentes às duas reuniões solicitadas da meta 03 só foi possível considerar uma, 

visto que apenas ela estaria dentro do seu cronograma. As etapas de reunião são rotinas do projeto inerentes a todos os seus módulos (metas) 
e, por isso, presume-se que as quantidades então aferidas pelo antigo fiscal referem-se em definitivo aquilo que foi então executado ao tempo 
do módulo que estava em foco durante sua fiscalização, isto é, até o 1º semestre de 2018 (findando na meta 02).  Deste modo, e pelas 
comprovações fornecidas pela coordenação nesta ação, não foi possível resgatar fato que não ocorreu conforme foi consolidado 
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quantitativamente para a etapa que trata de reuniões nas metas 01 e 02. Ressaltando, aliás, que pelo o período abarcado nesta fiscalização as 
08 atas enviadas para comprovar as reuniões do COERGO só podem ser atribuídas às metas 03, 04 e 05, conforme os seus cronogramas 
definidos. Com base nessa premissa lógica, foi considerado apenas um quantitativo à coluna “executada” desta meta 3 em tela.   

 Etapa 05 -   Fornecer cópia do relatório acerca do desenvolvimento do software ERGO. 

 

NOTA EXPLICATIVA DA COORDENAÇÃO: em anexo. 
NOTA DA FISCALIZAÇÃO: encontra-se dentro do relatório geral desta meta 04 (etapa01). 
 

 Etapa 06 -   Fornecer cópia do documento constando os testes preliminares aplicados ao software ERGO nesta fase do módulo 3. 

 

NOTA EXPLICATIVA DA COORDENAÇÃO: Em anexo 
 

SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR DO FISCAL À ETAPA 06: no relatório específico da meta 03 eu não identifiquei nenhuma seção discorrendo 

acerca dos testes preliminares feitos no software, embora o senhor tenha anotado na etapa que previa isso que foi produzido um documento. De 

novo, caso não tenha a comprovação desse documento de testes, neste momento de prestação de contas final, isso não depreciará o que foi de fato 

alcançado pelo projeto, apenas não será considerado o quantitativo anotado. 

NOTA EXPLICATIVA DA COORDENAÇÃO À SOLCITAÇÃO COMPLEMENTAR: estes testes preliminares foram realizados com a equipe de 

desenvolvimento do software. Não tem documento comprovatório. 

Meta: 4 - 

Módulo 4/5 

(Estudo e 

Avaliação) 

Execução Entrega de relatório referente as atividades previstas no módulo 4. Relatório 01 00 01 01 

avaliação 

Avaliação quantitativa do ambiente (conforto acústico, iluminação, 

umidade, análise do ar, conforto térmico, estrutura de combate a 

incêndio e rota de fuga, entre outros) - Assu / Caicó / Pau dos Ferros 

Relatório 01 00 01 01 

Planejamento Realizar reuniões para implantação do COERGO e inicio das atividades Reuniões 2.0 00 03 03 

execução Desenvolvimento software ERGO Relatório 1.0 00 01 01 

controle de 

qualidade 
Teste do Software de Ergonomia Documento 1.0 00 01 01 
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SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 04: 

 Etapa 1 - Fornecer relatório produzido referente às atividades previstas no módulo 4; 

 

NOTA EXPLICATIVA DA COORDENAÇÃO: em anexo 
 

 Etapa 2 - Fornecer cópia do relatório de avaliação de ambiente laboral em Assu, Caicó e Pau dos Ferros; 

 

NOTA EXPLICATIVA DA COORDENAÇÃO: Em anexo 
 
NOTA DA FISCALIZAÇÃO: no relatório enviado de JUNHO/2019, que o mesmo da etapa 01, consta a informação que essa avaliação se 

encontrava em atraso.  
 

 Etapa 03 -  Fornecer comprovações das duas reuniões com a equipe COERGO atinentes ao módulo 4. 

 

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: em análise dos documentos fornecidos pela coordenação constatou-se que houve três reuniões ao período definido 
no cronograma de execução do referido módulo. 
 

 Etapa 04 -   Fornecer cópia do relatório acerca do desenvolvimento do software ERGO a partir do módulo 4. 

 

NOTA EXPLICATIVA DA COORDENAÇÃO: Em anexo. 
NOTA DA FISCALIZAÇÃO: consta no relatório único fornecido para a etapa 01. 
 

 Etapa 05 -   Fornecer cópia do documento constando os testes preliminares aplicados ao software ERGO nesta fase do módulo 4. 

 

NOTA EXPLICATIVA DA COORDENAÇÃO: em anexo.  
NOTA DA FISCALIZAÇÃO: consta no relatório único fornecido para a etapa 01. 

 

Meta: 5 - 

Módulo 5/5 

(Estudo, 

execução Entrega de relatório referente as atividades previstas no módulo 5. Relatório 1.0 00 01 01 
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Avaliação e 

Implantação) 
controle de 

qualidade 
Teste do software de Ergonomia nas unidades. Documento 1.0 00 00 00 

avaliação Acompanhamento das ações do COERGO nas unidades Reuniões 2.0 00 04 04 

avaliação 
Levantamento das principais queixas relatadas no software em cada 

unidade. 
Documento 1.0 00 00 00 

Controle de 

qualidade 
Teste Software de Ergonomia - Fisioterapeuta Documento 1.0 00 00 00 

execução 
Finalizar testes de implantação do software de Ergonomia para as 

unidades do RN. Rastrear falhas no período inicial de 30 dias. 
Relatório 1.0 00 00 00 

execução Iniciar processo de registro de software (Software ERGO) Documento 1.0 00 00 00 

execução Prestação de contas final do projeto Relatório 1.0 00 01 01 

SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 05: Idem às metas anteriores, peço que envie de forma organizada e, se possível, individualizada as 

comprovações das respectivas unidades de medidas de cada uma das oito etapas da meta 05.  

NOTA DA FISCALIZAÇÃO - após análise do relatório geral do módulo 05 que foi fornecido pela coordenação fez-se necessário fazer 
solicitações pontuais as seguintes etapas abaixo. 

 
 

SOLCITAÇÕES COMPLEMENTARES e RESPOSTAS DA COORDENAÇÃO Referente à meta 05: 

Etapa 02: No relatório fornecido para a meta 05 consta a informação de que os testes do software pela equipe de TI estão em andamento. Deste 

modo, peço o envio da cópia do documento parcial, ou final, produzido para esta etapa da meta; 

NOTA EXPLICATIVA DA COORDENAÇÃO À SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR: estes testes foram realizados com a equipe de 

desenvolvimento do software. Não tem documento comprovatório. 
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Etapa 03: De novo as reuniões. Deste modo, fornecer pelo menos as informações gerais (data, local, pessoal presente, assunto e etc) dessas duas 

reuniões que são atribuídas à meta 05. 

NOTA EXPLICATIVA DA COORDENAÇÃO À SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR: Atas em anexo. 
 
NOTA DA FISCALIZAÇÃO: as atas fornecidas referem-se a quatro reuniões ao período definido no cronograma de execução do referido 

módulo. 

 

Etapa 04: No relatório fornecido para a meta 05 consta a informação de que o levantamento das principais queixas para o software encontra-se em 

andamento. Deste modo, peço o envio da cópia do documento parcial, ou final, produzido para esta etapa da meta contendo informações a esse 

respeito das queixas; 

NOTA EXPLICATIVA DA COORDENAÇÃO À SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR: em desenvolvimento. 
 

Etapa 05: No relatório fornecido consta também a informação que o teste software de ergonomia - fisioterapeuta não fora iniciado. Caso já tenha sido 

iniciado, fornecer documento parcial que trata sobre isso. Informo caso não seja apresentado eu não tenho como considerar o quantitativo anotado 

que denota o cumprimento pleno desta etapa. 

NOTA EXPLICATIVA DA COORDENAÇÃO À SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR: não realizado 
 

Etapa 06: Igualmente consta no relatório a informação de que “os testes de implantação do software de Ergonomia para as unidades do RN.  Rastrear 

falhas no período inicial de 30 dias” não foram iniciados. Caso tenham sido iniciados, fornecer documento parcial que trata sobre isso. Informo caso 

não seja apresentado eu não tenho como considerar o quantitativo anotado que denota o cumprimento pleno desta etapa. 

NOTA EXPLICATIVA DA COORDENAÇÃO À SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR: não realizado 
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Meta: 6 - 

Fechamento 

Projeto 

controle de 

qualidade 
Fechamento do projeto Reunião 1.0 00 01 01 

controle de 

qualidade 
Registro de software Documento 1.0 00 00 00 

controle de 

qualidade 
Relatório Final do Projeto e prestação de contas  Relatório 1.0 00 01 01 

SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 06: Igualmente, fornecer comprovação individualizada de cada etapa desta meta 06, que decerto foi plenamente 

executada com o término da vigência do projeto. 

Ps.: A não execução plena de alguma dessas 06 metas estabelecidas no projeto exige que a coordenação registre as devidas justificativas dado 

que esta ação trata-se de uma prestação de contas FINAL. 

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: para comprovar a etapa 01, de fechamento do projeto em tela, a coordenação forneceu documento da JFRN no 
qual tem a manifestação de um servidor seu que foi designado como responsável no acompanhamento e fiscalização da execução do projeto 
dentro das unidades da referida entidade jurídica. Aliás, o documento destaca inclusive as pendências relacionadas à conclusão dos testes ao 
software desenvolvido, bem ao seu registro. Quanto à etapa 03 foi fornecido cópia do Relatório de Cumprimento do Objeto (RCO) que estará 
apensado no inventário documental organizado pela FUNPEC o qual, assim como este relatório de fiscalização, constituirá o processo de 
prestação de contas final do contrato 6232/2017 no âmbito da UFRN. 
 

 

NOTA EXPLICATIVA DA COORDENAÇÃO À ETAPA 02: O software ERGO foi desenvolvido e está em pleno funcionamento, a registro do 
software não foi realizado ainda devido a levantamento dos documentos para dar início ao processo. O processo de registro do software deve 
ocorrer no primeiro semestre de 2020. O software pode ser visualizado em:  
 
Vídeo do projeto disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=5Rat2DUqnVo 

Materias sobre o projeto disponível em: https://www.ct.ufrn.br/wp-content/uploads/2018/02/jornal-ergo.pdf 

http://jurinews.com.br/programa-de-ergonomia-da-jfrn-e-premiado-internacionalmente 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5Rat2DUqnVo
https://www.ct.ufrn.br/wp-content/uploads/2018/02/jornal-ergo.pdf
http://jurinews.com.br/programa-de-ergonomia-da-jfrn-e-premiado-internacionalmente
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IX – Roteiro de Acompanhamento – RESULTADOS ACADÊMICOS 

 
9.1 – Resultados Esperados; 
SOLICITAÇÃO DO FISCAL: Preencha o quantitativo, no quadro abaixo (item 9.2), dos 

indicadores de resultados acadêmicos esperados que foram alcançados pelo projeto ao seu 

término. Caso as opções do quadro não tenham correspondência ao contrato 6232/2017, 

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. CASO ALGUM DESSES RESULTADOS NÃO TENHA SIDO ATINGIDO, 

É PRECISO QUE A COORDENAÇÃO REGISTRE AS DEVIDAS JUSTICATIVAS E 

ESCLARECIMENTOS 

 
 
 

CLAUSULA 8.1 –  

NOTA DA COORDENAÇÃO: Registro de software, em fase de discussão para iniciar o registro 

Endereço web do software: https://servicos.jfrn.jus.br/proergo/#/auth/login 

Imagens do Software reais em funcionamento 

https://servicos.jfrn.jus.br/proergo/#/auth/login
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PROPLAN/UFRN – Relatório de Fiscalização de Projeto Acadêmico 

 

Página 17 - 29 

NOTA DA FISCALIZAÇÃO à clausula 8.1: o esclarecimento para o não alcance desse 

resultado ao término do projeto foi registrado pela coordenação na meta 06 (vide p. 14) 
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CLAUSULA 8.2 – 01 artigo completo publicado 
NOTA DA COORDENAÇÃO: artigo aceito em revista – Artigo aceito no A Journal of 

Prevention, Assessment & Rehabilitation com fator de impacto de 1.009.  
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SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR DO FISCAL REFERENTE CLÁUSULA 8.2: Pelo que 

percebi nas comprovações fornecidas (prints do periódico e e-mail) o artigo ainda não foi 

aceito, visto que ele foi devolvido para ajustes com prazo para devolução até 1º de abril 

deste ano de 2020. Deste modo, vou considerar que foi submetido um artigo com previsão 

de ser aceito, mediante o atendimento dos ajustes sugeridos.  

NOTA DA COORDENAÇÃO À SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR: OK, porem quando é 

solicitado pequenos ajustes é quase certo da aprovação. 

 

CLÁUSULA 8.3 Artigo publicado em anais de eventos.  

NOTA DA COORDENAÇÃO: Apresentação dos resultados alcançados no IX congresso 

internacional de contabilidade de custos e qualidade do gasto no setor público que ocorreu de 
21 a 23 de outubro de 2019.  
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SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR DO FISCAL REFERENTE CLÁUSULA 8.3: por favor, 

fornecer cópia do artigo que foi publicado nos anais do IX congresso internacional de 
contabilidade de custos. Eu entrei no site desse evento, mas não encontrei os anais. 

NOTA DA COORDENAÇÃO À SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR: -  EM ANEXO 

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: de fato não foi um artigo completo conforme previsto, mas a 

participação de um painel para debater o tema “Desafios do governo aberto e governo 
eletrônico” mediante palestra intitulada “Pensando "fora da caixa": um passeio pelos casos de 
inovação da Justiça Federal do Rio Grande do Norte (JFRN)”. A coordenação do projeto enviou 
certificado que atesta isso. 

 

 
Composição da mesa Apresentação Projeto e Resultados 

CLAUSULA 8.4 - 01dissertação de mestrado 

NOTA DA COORDENAÇÃO: Dissertação de mestrado será defendida em Abril/2020.  
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CLÁUSULA 8.5 – 01 Projeto de iniciação científica.   

NOTA DA COORDENAÇÃO: Teve aluno de IC, DOCUMENTO EM ANEXO 

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: projeto de pesquisa sigaa PIG14969-2017; título “Analise 

Ergonomica do Trabalho”; discente “MATHEUS QUEIROZ DA SILVA” 
 
 
 
9.2 – Resultados Alcançados; (TODO INDICADOR QUANTIFICADO DEVE VIR 
ACOMPANHADO DA SUA COMPROVAÇÃO) 

 

INDICADORES DE RESULTADO ACADÊMICO DO PROJETO Quant. 

1.  Ações de Extensão;  

NOTA DA COORDENAÇÃO: código sigaa  PJ625-2018 
01 

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);  

250 

4. Municípios do RN contemplados por ações de extensão; 

NOTA DA COORDENAÇÃO: Natal, Mossoró, Caicó, Assú, Pau dos Ferros e 
Ceará Mirim. 

06 

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

NOTA DA COORDENAÇÃO Aleson Belo da Silva, João Eduardo Rebouças 
Pereira de Medeiros,  Ramon de Figueiredo Manicoba Martins, Ana Jamile 
Damasceno Barbosa. 

04 

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 01 
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sociais, etc);  

NOTA DA COORDENAÇÃO: PARCERIA ENTRE UFRN E JFRN, firmada por 

documento assinada pelo Reitor  

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;  

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: como já mencionado refere-se ao artigo atribuído à 

Clausula 8.2, mas que até o término do projeto ele ainda não foi publicado visto 
que retornou para ajustes.  

01 

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;  

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: abaixo segue quadro constam as notícias 
veiculadas do projeto.  

01 

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; 

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Vide  clausula 8.5  PIG14969-2017 
01 

18. Monografias realizadas em função do projeto;  

NOTA DA COORDENAÇÃO: ALESON BELO DA SILVA, intitulada: CARGA 

MENTAL DE TRABALHO E SINTOMAS OSTEOMUSCULARES: UM ESTUDO DE CASO NA 
JUSTIÇA FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

01 

19. Dissertações de mestrado realizadas em função do projeto; 

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Vide  clausula 8.4  
01 

20. Teses de doutorado realizadas em função do projeto; -- 

21. Teses de pós-doutorado realizadas em função do projeto; -- 

22. Trabalhos de conclusão de curso realizados em função do projeto; 

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: vide monografia, ponto 18 
01 

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; -- 
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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); 

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: o próprio software desenvolvido. 
01 

34. Propriedade intelectual ou patente (aparelho, instrumento, equipamento, 
fármaco, sistema e outros) registrado ou submetido a registro; 

-- 

35. Registro de software desenvolvido; 

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: como já anotado pela coordenação ainda não foi 
obtido ainda. 

-- 

36. Prêmios;  

Link: jurinews.com.br/programa-de-ergonomia-da-jfrn-e-premiado-internacionalmente 
01 

37. Outros (detalhar);  

 

NOTA DA COORDENAÇÃO: Prêmio Hans Selye na categoria "Melhor Prática Empresarial" 

recebida no 9º Congresso de Stress da ISMA-BR, 21º Fórum Internacional de Qualidade de 
Vida no Trabalho, 11º Encontro Nacional de Qualidade de Vida na Segurança Pública e 11º 
Encontro Nacional de Qualidade de Vida no Serviço Público 
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Notícias do projeto (PONTO 14) 
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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 projeto finalizou em Dezembro de 2019 com êxito na sua proposição em com 
reconhecimento da JFRN e de vários setores da justiça federal. O projeto tem perspectivas de 
ser replicado no TJRN e em outros estados do Brasil.  
O software desenvolvido é pioneiro na área de ergonomia e terá grandes desafios pela frente. 
Espera-se desenvolver uma versão mais avançada do software ERGO, integrado com 
sensores de temperatura, luminosidade e ruído para que se tenha total compreensão do 
ambiente de trabalho. Assim fecha-se todo um diagnóstico preventivo do trabalhador, desde a 
postura ergonômica, até as medidas do ambiente. 
O projeto foi pioneiro no Rio Grande do Norte e no Brasil e fez uma parceria importante entre a 
UFRN e a JFRN. 
 
 
 
 
 
 
XI – Roteiro de Acompanhamento – RECOMENDAÇÕES DO FISCAL 
 
11.1 – Recomendações do fiscal após análises; 
 

 Diante da constatação de que algumas ações previstas nas metas não foram 
cumpridas, ou não finalizadas ao término do projeto e tampouco ao tempo desta ação 
fiscalizatória, é importante esclarecer à coordenação que a unidade de medida que é 
quantificadamente definida nas metas e suas etapas cristaliza o referencial de entrega 
a ser observado nas fiscalizações. Desde modo, o cômputo de qualquer valor na 
coluna “executada” do quadro metas (item 8.1) que expresse a sua realização só é 
possível caso o mesmo possa ser materialmente comprovado nessas ações da 
PROPLAN. Nesse sentido, aplica-se da mesma forma aos casos de testes preliminares 
que, segundo a coordenação, foram feitos mais não que foram formalmente 
documentados.   

 

 A despeito dessas ações não concluídas se referirem principalmente a momento 
posterior ao desenvolvimento do software, ou seja, não obstaculizaram o cumprimento 
do objetivo principal do projeto, é pertinente recomendar à coordenação que na 
oportunidade conceber outro projeto com a participação com a FUNPEC atente-se em 
definir somente as intenções que possam ser de fato factíveis no prazo de vigência que 
foi estipulado para ele, ou que durante o acompanhamento da execução do projeto 
com o subsídio da divisão de fiscalização da PROPLAN se articule tempestivamente 
com a entidade ou órgão financiador no sentido de pleitear a dilatação suficiente do 
prazo para fins de atingir a eficácia plena ao seu final. Isto é, sem deixar nenhuma 
pendência, que no caso em tela ficou mais relacionado ao controle de qualidade e 
registro do software desenvolvido.      

 

 Igualmente, as recomendações supradescritas aplicam-se às intenções dos resultados 
acadêmicos esperados pelo projeto, uma vez que nem todos foram alcançados 
conforme esperado neste. 
 

 No intuito de auferirmos mais celeridade e, portanto, maior efetividade na ação de 
controle da PROPLAN, pede-se que a coordenação se antecipe na organização que 
lhe compete das documentações e informações afetas à execução física/acadêmica do 
projeto. 
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XII – Roteiro de Acompanhamento   – CONCLUSÃO 
 
12.1 – Parecer técnico; 
 
Período de abrangência: JUNHO/2018 a DEZEMBRO/2019. 

Vistos e analisados, conforme disposição presente no art. 131 da Resolução nº 061/2016 – 

CONSAD/UFRN, os documentos fornecidos pela coordenação e subsidiariamente aqueles 

documentos instruídos na pasta nº 6232.21.1417 – Contrato 6232/2017,  relacionados às 

metas e aos resultados acadêmicos, conclui-se que o projeto “PROGRAMA DE ERGONOMIA 

JUSTIÇA FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (Software ERGO)” ATINGIU 

PARCIALMENTE a dimensão físico-acadêmica pactuada, em razão, sobretudo, da não 

obtenção do registro programado e do não cumprimento pleno de algumas ações previstas na 

meta 5, por exemplo. Todavia, considerando: (a) as justificativas e os esclarecimentos 

registrados nesta ação pelo coordenador; (b) e o alcance de resultados “colaterais” (aqueles 

não previstos, como o prêmio de melhor trabalho na área empresarial no 19º Congresso de 

Stress da ISMA-BR, 21º Fórum Internacional de Qualidade de Vida no Trabalho, 11º Encontro 

Nacional de Qualidade de Vida na Segurança Pública e 11º Encontro Nacional de Qualidade de 

Vida no Serviço Público, bem como a produção de uma monografia), opina-se, s.m.j., PELA 

APROVAÇÃO dos resultados acadêmicos consolidados nesta fiscalização de prestação de 

contas técnica final. 

 
 
 

Natal/RN, 27 de abril 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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