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Relatório de Fiscalização 

Fiscalização nº 472 Período da ação 20/04/2020 – 14/05/2020 

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 Mayane Lopes 

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

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Título do Projeto Centro de Referência em Direitos Humanos Marcos Dionísio 

Número do projeto 
(SIPAC) 

611/2017 

Tipo/Natureza do Projeto EXTENSÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

Coordenador ILANA LEMOS DE PAIVA 

Objeto 

Retomar as ações desenvolvidas pelo Centro de Referência em Direitos Humanos, 
contribuindo para o incentivo e disseminação da cultura de respeito aos direitos humanos, 
oferecendo orientação gratuita para a população sobre direitos e serviços presentes no 
território e fomentando a articulação com a rede de atores locais, tanto junto ao poder 
público quanto à sociedade civil e movimentos sociais. 

Número do instrumento 6286/2017 Vigência 29/12/2017 a 28/02/2020 

Origem do recurso 
Min. dos Direitos 
Humanos 

Processo 
 ( x ) Fiscalização de prestação de 

Contas - PCF 

Valor (R$) 434.440,00 

Dados Bancários Banco: BCO BRASIL Ag.: 3795-8 Cc: 11.607-6 
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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 

ILANA LEMOS DE PAIVA UFRN Coordenador(a) ilanapaiva@hotmail.com 

CANDIDA DE SOUZA  UFRN  
Vice-

coordenador(a)  
candida@ufrn.edu.br   

 

 
II – Considerações Iniciais 

 
 A FUNPEC, em parceria com esta IFES celebraram o contrato nº 6286/2017, 

cujo objeto está descrito na folha 1 (um) desse documento assinado em 29/12/2017 e 

publicado em 05/01/2018 no Diário Oficial da União nº 04, pág. 46.O valor total do projeto 

importa em R$ 434.440,00 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 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 22/02/2020. Outras fontes de informação documental 

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

SIG-UFRN, o processo nº 23077.073355/2017-86 de submissão e acompanhamento do 

projeto, autuado em pasta própria na PROPLAN nº 6286.21.1417, 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); 
(    ) Sim 
(  x  ) Não 
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NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Em razão dos motivos expostos nas considerações iniciais, sobre 

o processo de prestação de contas, considerou-se negativar este item, se bem que não foi 
descartada a possibilidade da análise de prestação de contas quanto à dimensão financeira 
estivesse em andamento na DCF/PROAD durante esta ação da PROPLAN. Em consulta feita 
ao portal da transparência da FUNPEC ainda não constam o Relatório de Execução Físico 
Financeiro (REFF) e nem o Relatório de Cumprimento do Objeto (RCO) relativos à prestação 
de contas final do projeto que pudessem subsidiar os trabalhos iniciais desta fiscalização. 
Ademais é importante ressaltar que esta ação foi deflagrada no contexto de teletrabalho por 
causa da pandemia do coronavírus.  

 
3.2 – Consta entre os documentos recebidos pela fiscalização o Parecer Financeiro da 
PROAD; 
(   ) Sim 
( x ) Não 
(   ) Não se aplica 
 
3.3 – O parecer financeiro emitido pela PROAD quanto à aprovação; 
(    ) É favorável 
(    ) É desfavorável 
( x ) Não se aplica 
 
NOTA DA FISCALIZAÇÃO: pois não existia ainda para a prestação de contas final ao tempo 
desta ação. 
 
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: Uma vez por semana, sexta feira à tarde. 
NOTA DA COORDENAÇÃO: Laboratório de Psicologia (Departamento de Psicologia) 
6.2 – Utilização de salas de aula da UFRN;  
( x ) Sim 
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(   ) Não 
Horas/semana de utilização:     

NOTA DA COORDENAÇÃO: Sala de aula A5 do setor 2 

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

NOTA DA COORDENAÇÃO: Foi solicitado à direção do CCHLA o aluguel de uma impressora, 
mas até o momento ainda não foi disponibilizada.  

 

 
6.4 – Utilização da rede de TI da UFRN;  
( x ) Sim 
(    ) Não 
Horas/semana de utilização: Durante todo o expediente: segunda à sexta, das 8 às 17 horas. 

NOTA DA COORDENAÇÃO: Internet e linha de telefone. 

 
6.5 – Utilização do nome da UFRN;  
( x ) Sim 
(    ) Não 
NOTA DA COORDENAÇÃO: O Centro de Referência em Direitos Humanos recebe 

encaminhamentos de toda a rede de proteção, e tem sido de fato uma referência na área de 
direitos humanos no estado do RN. Todos os materiais do CRDH levam o nome da UFRN. 
Além disso, o CRDH tem sido convidado para participar de diversos eventos, entrevistas, 
audiências públicas, etc., reforçando o compromisso da UFRN com direitos humanos, bem 
como a inserção social da instituição.  
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VII – Roteiro de Acompanhamento – EVENTOS 

 

7.1 – Eventos realizados 
  
SOLICITAÇÃO DO FISCAL: Caso se aplique, informe todos os eventos realizados pelo projeto entre AGOSTO de 2019 a FEVEREIRO de 2020, 
mencionando: data, local e participantes. Forneça, como anexo, registro fotográfico, cópias de certificados, 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.:  As oficinas, simpósio, e os cine-debates programados na META 02 podem também ser anotados neste item. 

Evento Data/Período Local Nº de participantes Observações 

II Simpósio e Mostra de Direitos Humanos 
04 a 

08/11/2019 
UFRN 40  

 

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: em consulta à coordenação confirmou-se que as comprovações fornecidas de fato se referem ao 2º simpósio supracitado, 

apesar delas não expressarem que se tratam desse 2º tipo de evento. Ademais a lista de presença fornecida contendo as assinaturas dos participantes no dia 
04/11 do evento só constam 22 nomes, ficou faltando as listas do demais dias do evento como complementação da evidência material plena da quantidade 
de 40 participantes anotada, não obstante conste no registro SIGAA do evento a relação de todos eles.  Abaixo segue nota complementar fornecida pela 
coordenação que esclarece isso: 

NOTA EXPLICATIVA DA COORDENAÇÃO: O slogan de divulgação do seminário não se referiu ao “II” porque, apesar de ser o segundo seminário realizado 
pelo CRDH para fins de cumprimento de metas do projeto, foi a primeira vez que foi realizado conjuntamente com a reexibição de alguns filmes da Mostra de 
Cinema & Direitos Humanos, vide o título: “Simpósio & Mostra de Direitos Humanos”. Tal formato foi possível graças à parceria com o Ministério da Mulher, 
da Família e dos Direitos Humanos, que forneceu os filmes e materiais da última Mostra. A respeito da quantidade de pessoas, anexo também a lista de 
participantes no sigaa. A lista enviada anteriormente refere-se somente a um dos cinco dias de evento, por isso constam menos participantes. 
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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 “EXECUTADA ACUMULADA” relativa ao que foi executado em cada meta depois segunda 
fiscalização (até JULHO 2019). Ou seja, o período desta fiscalização de Prestação de Contas FINAL compreenderá o que foi executado pelo projeto 
entre AGOSTO de 2019 a final de FEVEREIRO 2020.  

 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. 

PS.: o quadro abaixo já reflete os ajustes das quantidades programadas a partir do 2º aditivo.  

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

() Parcial – período de Execução da Parcela:  (x) Final –Último Período de Execução do Contrato: 6286-2017 (SIGAP Nº 712017) 

  

EXECUÇÃO FÍSICA 

META 
ETAPA/FAS

E 
DESCRIÇÃO 

UNID. DE 
MEDIDA 

QUANTIDADE 
PROGRAMAD

A NO 
PROJETO 

QUANTIDADE EXECUTADA 
(a) NOS 

PERÍODOS 
ANTERIORE

S 
(JULHO/201

9) 

(b) NO 
PERÍODO 
(AGOSTO 

2019 a 
FEVEREIRO 

2020)  

ACUMULADA 
(a+b) 

Meta 1: 

 Implementaç

ão do Núcleo 

de 

Orientação, 

composto de 

docentes, 

Execução 

Contratação de três profissionais, para 

atendimento/acolhimento/encaminhamento de vítimas de violações 

de direitos humanos. 

Profissionais 03 03 
-- 03 

Execução 

Contratação de nove estagiários, para acompanhamento dos 

atendimentos e encaminhamentos dos casos de violações de 

direitos humanos. 

Estagiários 09 09 
-- 09 
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profissionais, 

estagiários/as 

e 

extensionista

s.. 

Execução 
Realização de viagens ao interior do estado para acompanhamento 

dos casos de violações de direitos humanos atendidos pelo CRDH. 
Viagens 06 06 

-- 06 

Execução 

Criação de 1 site com informações do CRDH Marcos Dionísio e 

disponibilização de notícias, textos e outros materiais sobre direitos 

humanos. 

Site 01 01 
-- 01 

Execução 
Criação de 1 banco de dados para o registro das situações de 

violações de direitos acolhidas 

Banco de 

dados 
01 01 

-- 01 

Execução 

Capacitação através da participação em congressos científicos de 

formação com temas relacionados aos Direitos Humanos para os 

membros da equipe. 

Congressos 08 05 
03 08 

 

SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 01 (etapa 05) – Com base na recomendação específica registrada ainda na 1ª ação para esta meta 01, e conforme foi 

comprovado pela coordenação na 2ª ação, reitera-se pedido de que envie relatório estatístico no qual constem números qualificados (respeitando o 

sigilo exigido) que retratem o desenvolvimento do banco de dados para o período complementar desta fiscalização final que compreende a execução 

do projeto entre AGOSTO de 2019 a FVEREIRO 2020.  

 

PS.: na 2ª fiscalização, anterior a esta, foram fornecidos gráficos estatísticos que expressam os números das denúncias feitas entre agosto de 2018 a junho 2019 

pelo disque 100, nas suas 03 modalidades: criança e adolescente; deficientes e idosos. Nenhuma informação acerca das denúncias feitas de forma presencial. 

  

NOTA DA FISCALIZAÇÃO:  em atendimento, a coordenação forneceu planilha com os dados possíveis de serem apresentados de todos os 

atendimentos presenciais feitos ao longo da vigência do projeto e que passaram a compor o banco de dados pretendido. Salientando que esses dados 

vêm somar com aqueles apresentados na fiscalização anterior no tocante às denúncias feitas pelo disque 100, nas suas 03 modalidades: criança e 

adolescente; deficientes e idosos. 

 

 

SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 01 (etapa 06) – Enviar comprovação de mais três capacitações restantes que foram decorrentes de participação em 

congresso científico.  

 

Ps.: em face do não alcance pleno dessa quantidade restante (repactuada no 2º aditivo), é imprescindível que a coordenação registre as devidas 
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justificativas.  

 

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: a coordenação enviou 04 documentos, mas um já fora apresentado na fiscalização anterior o que fez com fosse 

desconsiderado. Os demais, embora relacionados ao tema de direitos humanos, referem-se à participação da professora Ilana como ministrante de 

capacitação em um encontro, a participação de Cândida Souza (membro do projeto) num seminário e um outro da apresentação de trabalho, também 

por Cândida, na modalidade mesa redonda de um simpósio.  Este desalinhamento com o tipo de evento acadêmico que foi estritamente definido nesta 

etapa ensejou o fiscal a registrar recomendação específica no item 11.1 do presente relatório. 

 

Meta 2: 

Formação 

em 

Educação 

em Direitos 

Humanos 

voltada para 

a 

comunidade 

universitária 

e público em 

geral. 

Execução 

Realização de 5 oficinas de educação em direitos humanos com os 

profissionais da saúde, educação, assistência social e de organizações não 

governamentais, de comunidades selecionadas, com foco no enfrentamento 

do genocídio da juventude pobre e negra, 50 vagas para cada oficina, com 

carga horária 8h/cada. 

Oficina 06 06 
-- 06 

Execução 

Realização de Ciclos Formativos em Direitos Humanos, voltados para a 

comunidade acadêmica e a população em geral, com temáticas variadas, a 

depender das demandas que chegam ao Centro. 

Evento 07 06  
00 06 

Execução 

Curso de capacitação para profissionais, docentes, discentes e movimentos 

sociais sobre Saúde Mental, Segurança Pública, Diversidade Sexual e 

Povos Tradicionais, com carga horária de 20 horas. 

Curso 01 00 
01 01 

Execução 

Realização de 3 Cine-debates sobre genocídio da juventude negra para as 

comunidades dos bairros de Mãe Luiza, Guarapes e Nossa Senhora da 

Apresentação, que apresentam altos índices de letalidade juvenil, com 50 

vagas, com carga horária 4h/cada. 

Cine-

debate 
03 03 

-- 03 

Execução 

Realização de Simpósio de Direitos Humanos da UFRN, para graduandos e 

pós-graduandos e comunidade em geral, na cidade de Natal, 100 vagas, 

com carga horária de 20 horas, com a participação de convidados externos 

e de movimentos sociais. 

Simpósio 01 00 
01 01 

 

SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 02 – Comprove discriminadamente o que foi executado para as etapas em destaque que ficaram pendentes de 

cumprimento pleno não última ação: etapa 02, mais um evento; etapa 03, um curso; etapa 05, um simpósio. 

 

Ps: pela proximidade, a comprovação desses tipos de encontrados observados nas 03 etapas citadas é no sentido descrito no item 7.1 deste relatório: , 
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registro fotográfico, certificados, lista de presença ou qualquer outro documento que comprove a realização do evento e a participação das pessoas. 

 

Ps.: igualmente, pare o caso de não alcance pleno de alguma dessas etapas, É IMPRESCINDÍVEL QUE A COORDENAÇÃO REGISTRE AS DEVIDAS 

JUSTIFICATIVAS.  

 

NOTA EXPLICATIVA DA COORDENAÇÃO: etapa 03 - A realização do curso ocorreu desde período de fiscalização anterior, inclusive foi enviada a 

lista de presença. Devido a algum erro, não constava no relatório como meta cumprida. Etapa 02 - Já a realização do VII Ciclo Formativo em Direitos 

Humanos estava prevista para ser realizada em Março/2020, visto que durante o período de férias, o público poderia ser menor, e a vigência do projeto* 

foi até 28/03/2020. No entanto, devido à situação de Pandemia, as atividades acadêmicas e administrativas foram suspensas e o evento também 

precisou ser cancelado. Etapa 05 -  A respeito da realização do Simpósio, o mesmo foi realizado no período de 04 a 08 de novembro de 2019, conforme 

comprovantes em anexo. 

 

*NOTA COMPLEMENTAR DA COORDENAÇÃO: A execução das metas do projeto foi pensada de acordo com a data de vigência do TED, que foi 

até o final de março de 2020. A coordenação foi informada com pouca antecedência de que a data de finalização do projeto não coincidia com a data 

do TED. 

 

NOTA DA FISCALIZAÇÃO, etapa 03: refere-se ao curso de formação em segurança pública realizado em Abril/2019. Foi fornecido lista de presença. 

 

NOTA DA FISCALIZAÇÃO, etapa 05: refere-se ao evento registro no item 7.1.  

 

Meta 3: 

Realização de 

pesquisas 

acadêmicas e 

publicações 

científicas 

sobre Direitos 

Humanos. 

Execução 

Realização de 1 pesquisa acadêmica com o tema relacionado aos 

Direitos Humanos, gerando publicações de artigos e capítulos de 

livros pela equipe do núcleo para discentes dos cursos de Direito, 

Serviço Social e Psicologia, com carga horária de 20h/mensal 

Pesquisa 01 00 
04 04 

Execução 
Organização e publicação do volume II do livro (e-book): Direitos 

Humanos e práxis: experiências do CRDH Marcos Dionísio. 
Livro 01 00 

01 01 

Execução 
Produção de vídeo documentário sobre a história dos Direitos 

Humanos no RN, 

document

ário 
01 01 

-- 01 

 

SOLICITAÇÕES DO FISCAL META 03:  
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Ps.: igualmente, pare o caso de não alcance pleno de alguma destas etapas, É IMPRESCINDÍVEL QUE A COORDENAÇÃO REGISTRE AS DEVIDAS 

JUSTIFICATIVAS.  

 

 

 Etapa 01 (execução) -  Enviar documento que comprove a pesquisa, ou pesquisas, finalizada(s) pelo projeto, bem como os outros produtos 

acadêmicos decorrentes dela(s), conforme descrição da etapa 01; 

 

NOTA EXPLICATIVA DA COORDENAÇÃO: Atendendo à realidade do projeto, foram realizadas diversas iniciativas que resultaram em trabalhos 

acadêmicos e apresentações de trabalho, tais como: TCC a respeito da história dos Direitos Humanos no RN; TCC acerca das políticas das pessoas 

com deficiência em interface com a questão de gênero; TCC sobre atuação do Serviço Social no CRDH, etc. Além disso, também são produtos 

acadêmicos alguns trabalhos apresentados pelos estagiários em congressos, que geraram publicações. Além disso, a sistematização e organização dos 

dados que chegam via Disque 100 proporciona uma pesquisa que está em constante andamento, e que não foi finalizada durante este TED, dada a 

perspectiva de firmar outro TED que dará continuidade às atividades do Centro. 

 

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: os trabalhos mencionados pela coordenação foram realizados pelos então estagiários do projeto Juliana Silva, Anny 

Karollyne e Thales Egídio. Esses trabalhos foram devidamente fornecidos e encontram-se, junto aos outros documentos das demais metas conferidas 

nesta ação, salvos na rede local da Divisão de Fiscalização da PROPLAN. 

 

 Etapa 02 (Execução) -  enviar cópia do e-book certamente já produzido; 

 

NOTA EXPLICATIVA DA COORDENAÇÃO: Conforme plano de trabalho aprovado no último aditivo, devido às demandas do projeto, a temática do livro 

foi modificada, para contemplar a realidade do mesmo. O livro foi fruto da atuação do CRDH junto à população em situação de rua, e ganhou novo título: 

Vozes, imagens e resistências nas ruas: A vida pode mais!. 

 

NOTA DE FISCALIZAÇÃO: devidamente comprovado. 
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IX – Roteiro de Acompanhamento – RESULTADOS ACADÊMICOS 

 
9.1 – Resultados Alcançados; 
ESCLARECIMENTO DO FISCAL À COORDENAÇÃO: Embora o projeto, conforme sua 

natureza prevista no ANEXO I da resolução nº 061/2016 CONSAD, tenha prescindido do 

estabelecimento de resultados acadêmicos esperados. Deixa-se, de novo, a possibilidade da 

coordenação quantificar no item 9.2 adiante os resultados acadêmicos EVENTUALMENTE 

obtidos em decorrência de alguma ação do projeto NO PERÍODO REFERENCIADO PARA 

ESTA AÇÃO (AGOSTO 2019 a FEVEREIRO 2020). Se houve, quantificar e enviar comprovações. Se 

não houve, é só deixar como está: vazio. Os produtos da META 03 são exemplos que podem 

ser quantificados no item abaixo.  

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

INDICADORES DE RESULTADO ACADÊMICO DO PROJETO Quant. 

1.  Ações de Extensão;  

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: refere-se ao evento registrado no item 7.1 que 
foi registrado no sigaa com o código EV1089-2019. 

01 

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); 

 NOTA DA FISCALIZAÇÃO: refere-se à etapa 02 da meta 02 

01 

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; -- 
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16. Livro didático, técnico ou cultural publicado ou a ser publicado com ISBN; 

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: refere-se à etapa 02 da meta 03 
01 

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; 

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: refere-se aos TCC também computados na etapa 
01 da meta 03 

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; -- 

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); -- 
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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); 
 

Sem manifestação da coordenação 

 
 
 
 
 
 
XI – Roteiro de Acompanhamento – RECOMENDAÇÕES DO FISCAL 

 
11.1 – Recomendações do fiscal após análises; 
 

Na possibilidade de submeter outro projeto acadêmico para coordenar com o auxílio 
administrativo financeiro da FUNPEC atente-se no estabelecimento de metas que reflitam 
amplamente as intenções possíveis de serem comprovadas conforme o que foi definido ou 
ajustado, a partir de um aditivo, na descrição da meta. Essa recomendação decorre da 
constatação de que algumas capacitações previstas pela participação em eventos científicos 
não se deram precisamente pela participação no tipo de evento “congresso científico” (etapa 06 
da meta 01), mas sim em simpósios, seminários, dentre outros.    

 

A fim de evitar divergências com o que foi observado e registrado nesta ação, pede-se que 
envide atenção no preenchimento dos documentos Relatório de Execução Físico Financeiro 
(REFF) final e o Relatório de Cumprimento do Objeto (RCO) que lhe serão fornecidos pela 
FUNPEC e que posteriormente, assim como o presente relatório de fiscalização, serão atuados 
no processo de prestação de contas do contrato em tela. 

 

No mais, registrar os parabéns deste fiscal quanto à forma sempre diligente, atenciosa e 
organizada da coordenação para com as fiscalizações sobre feitas pela PROPLAN sobre este 
projeto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 PROPLAN/UFRN – Relatório de Fiscalização de Projeto Acadêmico 

 

Página 14 - 15 

XII – Roteiro de Acompanhamento   – CONCLUSÃO 
 
12.1 – Parecer técnico; 
 

Vistos e analisados principalmente os documentos fornecidos pela coordenação, bem como os 

documentos instruídos na pasta nº 6286.21.1417 – Contrato 6286/2017 relacionados às metas 

acadêmicas, conclui-se que o projeto “Centro de Referência em Direitos Humanos Marcos 

Dionísio” ATINGIU PARCIALMENTE a dimensão físico-acadêmica pactuada em virtude, 

apenas, da não realização de mais um Ciclo Formativo de Direitos Humanos (etapa 02 da meta 

02). Todavia, a não concretização específica desse evento que foi apontada e devidamente 

justificada pela coordenação, em nada desabona a efetividade principal do projeto, razão pela 

qual SE OPINA PELA APROVAÇÃO dos seus resultados alcançados que foram consolidados 

nesta prestação de contas final. 

 

 
 

Natal/RN, 14 de maio de 2020 
 
 

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

 
 
 
 

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

mesmas. 
 
 
 
 

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

processo de prestação de contas. 
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