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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO 
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS ACADÊMICOS  

 
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 488 

DADOS DA FISCALIZAÇÃO 

Tipo da ação de controle ( 4ª ) Parcial (   ) Final  (   ) Única Final 

Período de abrangência 01/11/2019 a 31/05/2020 

Nome do fiscal Gilmar dos Santos Lima 
 

 

DADOS DO PROJETO/CONTRATO 

Título do Projeto 
Análise do funcionamento e das condições de trabalho das estruturas de 
Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Sistema Único de Saúde 

Objeto 
Analisar a organização, o funcionamento e as condições de trabalho das 
estruturas de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde das Secretarias 
Estaduais e Municipais de Saúde das regiões Sul e Sudeste 

Natureza do Projeto PESQUISA CIENTÍFICA - APLICADA 

Coordenador(a) Janete Lima de Castro 

Número do Contrato 6255/2017 

Origem dos 
recursos 

Fundo Nacional de Saúde 
TED - 24/2016 

Valor (R$) 2.614.128,68 

Vigência 07/12/2017 a 06/04/2021 
 

DADOS DA CONTRATADA 

Entidade Fundação Norte-Riograndense de Pesquisa e Cultura (FUNPEC) 

CNPJ da entidade 08.469.280/0001-93 

Endereço Av. Senador Salgado Filho, S/N | Campus Universitário – Natal/RN 

Web site www.funpec.br Telefone (84) 3092-9200 

Técnico(a) do projeto Crystiane Barros Miranda 
 

HISTÓRICO 

Instrumento/Processo Alteração Vigência Valor (R$) 

Contrato Original 
23077.066013/2017-18 

--- 07/12/2017 a 06/04/2021 2.614.128,68 
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I – INTRODUÇÃO 
 

Os trabalhos de fiscalização foram realizados no exercício do dever desta instituição federal de 

ensino superior, representada pela Divisão de Fiscalização da Diretoria de Projetos Acadêmicos da Pró-

Reitoria de Planejamento da UFRN, visando acompanhar, orientar e supervisionar a execução do projeto 

acadêmico, vinculado ao instrumento jurídico pactuado, sobretudo, para atestar a regular execução do 

objeto contratado e o cumprimento das metas e dos resultados acadêmicos previstos, primando pela 

eficiência, eficácia e efetividade do projeto. 

Dando cumprimento aos Arts. 10 e 11 do Decreto 9.507/2018, aos itens 9.2.4, 9.2.7, 9.2.17, do 

Acórdão 2731/2008 - TCU – Plenário, e 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 

Janete Lima de Castro UFRN Coordenadora 991096199 

Josenildo Borges Ferreira FUNPEC Coord. Administ. 991259886 

 
II – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

Esta 4ª ação de monitoramento foi acionada pelo fiscal, tendo em conta a subcláusula 14.1 do 

contrato firmado entre a UFRN e a FUNPEC, cujo número está devidamente registrado na folha 1 (um) 

desse documento. As principais fontes de informação documental desse Relatório de Fiscalização foram: os 

Sistemas SIG-UFRN, o processo de submissão e acompanhamento do projeto, sobretudo o contrato e o 

plano de trabalho, os documentos e respostas enviadas pela Coordenação do projeto, e o Portal da 

Transparência da FUNPEC. 

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 possui processo de prestação de contas cadastrado no SIPAC; (X) Sim (   ) Não 

3.2 – A PROAD disponibilizou à PROPLAN o parecer financeiro relativo ao período 
analisado pela presente fiscalização; 

(  ) Sim (X) Não 

(  ) Não se aplica 

3.3 – O parecer financeiro, emitido pela PROAD, opina pela aprovação da prestação 
de contas enviada pela FUNPEC (aspectos orçamentários, financeiros e contábeis); 

(  ) Sim (  ) Não 

(X) Não se aplica 



 

    Relatório de Fiscalização nº 488 - Contrato/Projeto 6255/2017 

4ª Fiscalização – Período de abrangência 01/11/2019 a 31/05/2020 

PROPLAN/UFRN 

Pág. 3 de 10 

 

Nota da Fiscalização: Conforme os pareceres financeiros nos 67/2018, 06/2019 e 84/2019, as despesas 
efetuadas pelo projeto, do início de sua vigência até 31/05/2018, foram realizadas de acordo com os 
normativos vigentes e obedeceram ao plano de aplicação aprovado pela Universidade. Em dezembro de 
2019 a CAC/PROAD informou por e-mail que a FUNPEC havia enviado a prestação de contas referente ao 
período de 01/06/2019 a 30/11/2019. Até o fechamento desta ação, não foi remetido a PROPLAN parecer 
financeiro correspondente ao citado período, nem para o período analisados por esta fiscalização 
(01/11/2019 a 31/05/2020). 

 
IV – Roteiro de Acompanhamento – Obras Laboratoriais (Projetos de Desenvolvimento Institucional) 
 

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

2.2 – A Superintendência de Infraestrutura disponibilizou à PROPLAN o parecer 
técnico quanto ao andamento da obra; 

(  ) Sim (  ) Não 

(X) Não se aplica 

 

Nota: 

 
V – Roteiro de Acompanhamento – MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS 
 

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

5.2 – Os materiais permanentes adquiridos foram incorporados ao patrimônio da 
UFRN; 

(  ) Sim (  ) Não 

(X) Não se aplica 

  

Nota: 

 
VI – Roteiro de Acompanhamento – RECURSOS MATERIAIS DA UFRN 
 

6.1 – Utilização de laboratórios da UFRN;  (X)  Sim ( ) Não 

6.2 – Utilização de salas de aula da UFRN;  (X)  Sim ( ) Não 

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 

6.5 – Divulgação do nome da UFRN;  (X)  Sim ( ) Não 

 

Nota: 
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VII – Roteiro de Acompanhamento – EVENTOS 
 
7.1 – Eventos realizados 
 

Evento Data/Período Local Nº de participantes Observação 

1.       

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

 

Nota da Fiscalização: Não foi informada a realização de eventos no período de abrangência desta ação de monitoramento. 
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VIII – Roteiro de Acompanhamento – METAS DO PROJETO 
 
8.1 – Quadro de metas  
 

TIPO DE FISCALIZAÇÃO 

( 4ª ) Parcial – Período de execução: 01/11/2019 a 31/05/2020 (   ) Final – Período de execução da última parcela:  
 

EXECUÇÃO FÍSICA 

Objetivos Específicos Metas 
Unidade 

de 
medida 

Quantidade 
programada 
no projeto 

Quantidade executada Cronograma de entregas 
(a) Nos 

períodos 
anteriores 

(b) No 
período 

atual  

Acumula
da (a+b) 

Data Inicial  Data Final 

Análise da organização, 
funcionamento e das 
condições de trabalho das 
estruturas de Gestão do 
Trabalho e da Educação na 
Saúde das Secretarias 
Estaduais e Municipais de 
Saúde das regiões Sul e 
Sudeste. 

1.1 - Oficina de trabalho com o conjunto dos pesquisadores e 
alunos com o objetivo de socializar e aperfeiçoar o desenho da 
mesma. Oficinas de trabalho: elaboração dos instrumentos de 
pesquisa. 

Relatório 01 01 00 01 12/2017 05/2018 

1.2 - Desenvolvimento da pesquisa; elaboração de relatórios; 
elaboração de artigos científicos; elaboração de livro didático, 
apresentação em congressos; oficinas e seminários para 
discussão dos resultados e preparação dos relatórios parciais. 

Relatório 06 06 00 06 06/2018 12/2020 

1.3 - Oficina de avaliação do projeto; Elaboração de relatório 
final para a UFRN e órgão financiador. 

Relatório 02 00 00 00 12/2020 03/2021 

Nota da Coordenação: Atividades adiadas devido a pandemia do COVID 19. 
 

Nota da Fiscalização: A nota da coordenação inserida acima, ensejou recomendações do fiscal no item 11.1 deste relatório de fiscalização.  

 



 

    Relatório de Fiscalização nº 488 - Contrato/Projeto 6255/2017 

4ª Fiscalização – Período de abrangência 01/11/2019 a 31/05/2020 

PROPLAN/UFRN 

Pág. 6 de 10 

IX – Roteiro de Acompanhamento – RESULTADOS ACADÊMICOS 
 
9.1 – Quadro de resultados acadêmicos esperados (Cláusula 8ª do contrato 6255/2017 – UFRN/FUNPEC) 
 

INDICADORES 
Quantidade 
programa 
no projeto 

Quantidade Executada 

(a) Nos períodos 
anteriores 

(b) No 
período atual 

Acumulada 
(a+b) 

1. Trabalhos de conclusão de curso 03 02 01 03 

2. Artigo completo publicado em periódico científico 05 00 00 00 

3. Artigo completo submetido ou publicado em periódico de circulação nacional e/ou local 03 00 00 00 

4. Artigo completo submetido ou publicado em anais de eventos 05 00 00 00 

5. Artigo completo submetido ou publicado em periódico indexado internacionalmente e/ou 
nacionalmente 

03 00 00 00 

6. Artigo de divulgação publicado em revistas ou jornais 03 00 00 00 

7. Livro didático, técnico ou cultural a ser publicado com ISBN 01 00 00 00 

8. Resumo publicado em anais de eventos 12 13 00 13 

RESULTADOS ADICIONAIS (NÃO PREVISTOS) 

9. Projetos de iniciação científica, realizados em função do projeto --- 01 00 01 

10. Banco de dados --- 02 00 02 

11. Ações de extensão --- 01 00 01 

12. Artigos elaborados e submetidos para publicação no livro: “Educação e trabalho: interface com 
a gestão em saúde”: ISBN: 978-85-60036-45-5 
 
Título 1 - Gestão dos sistemas de saúde: desafios da força de trabalho na perspectiva da 
complexidade; Autor: Felix Hector Rígoli; Ano: 2020; 
 

--- --- 08 08 
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Título 2 - A inclusão pelos olhos do afeto: corpos que aprendem; Autores: Maria Aparecida Dias, 
Ana Aparecida Tavares da Silveira, Sara Maria Pinheiro Peixoto; Ano: 2020; 
 
Título 3 - O SUS é uma escola: Estratégias de integração educação-trabalho na Bahia; Autores:  
Laise Rezende de Andrade, Marcele Carneiro Paim; Ano:2020; 
 
Título 4 - Perfil dos docentes dos cursos de bacharelado em saúde coletiva; Autores: Henrique da 
Silva Domingues, Rosane Machado Rollo, Ana Paula Cappellari, Franciele dos Santos Maciel, 
Rosana Maffacciolli, Cristianne Maria Famer Rocha; Ano: 2020; 
  
Título 5 - Da formação à inserção profissional do bacharel em saúde coletiva: Os caminhos 
trilhados no Rio Grande do Norte; Autores: Alanny Ferreira Moutinho, Jussara Lisboa Viana, Rafael 
Rodolfo Tomaz de Lima, Thais Paulo Teixeira Costa, Victor Hugo de França do Nascimento; Ano: 
2020; 
 
Título 6 - Integração ensino e serviço: Em busca do eixo perdido; Autor: Nelson Bezerra Barbosa, 
Janete Lima de Castro, Cipriano Maia de Vasconcelos, Rosana Lúcia Alves de Villar, Tatiana de 
Medeiros Carvalho Mendes; Ano: 2020; 
  
Título 7 - Perfil dos gestores municipais de saúde: Um retrato regional no interior paulista; Autores: 
Denise Elaine Garozi, Antonio Luiz Caldas Junior, Edinalva Neves Nascimento; Ano: 2020; 
 
Título 8 – Novas Profissões na área da saúde e suas relações com as políticas e programas do 
Ministério da Saúde; Autores: Janete Lima de Castro, Dyego Leandro Bezerra de Souza, Tatiana 
de Medeiros Carvalho Mendes; Ano: 2020. 

 

Nota da Coordenação: 1. Trabalho de conclusão de curso da aluna Marcia Andreia Pereira da Silva. O trabalho da referida aluna encontra-se em submissão ao 
comitê de ética, contudo confirmamos a realização e a conclusão do TCC dentro dos produtos acadêmicos gerados através do projeto. 

Nota da Fiscalização: A coordenação comprovou as quantidades inseridas na coluna “executado no período”. Quanto ao documento, enviado como comprovação 
do TCC, recomendações pertinentes foram inseridas no item 11.1 deste relatório. 
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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);  
 

Neste período de execução, o projeto seguiu seu planejamento conforme proposto em seus 

objetivos. Todavia, com o advento da pandemia do COVID 19, passou a exigir reorientação no planejamento 

das atividades adaptando suas realizações a execução por meio de ambiente virtual.  

 
XI – Roteiro de Acompanhamento – RECOMENDAÇÕES DO FISCAL 
 
11.1 – Recomendações do fiscal após análises; 
 

Ao fim desta 4ª ação de monitoramento dos aspectos físico/acadêmicos do projeto/contrato 

6255/2017 (Análise do funcionamento e das condições de trabalho das estruturas de Gestão do Trabalho e 

da Educação na Saúde do Sistema Único de Saúde), verificamos que a dificuldade, por parte da 

coordenação, em separar adequadamente os produtos gerados por meio da execução deste projeto dos que 

foram alcançados pelo projeto/contrato 5019/2017 (Curso de Especialização em Gestão do Trabalho e da 

Educação na Saúde), ainda não foi devidamente superada.  

Desse modo, RECOMENDAMOS que a coordenação aprimore a separação dos resultados 

alcançados por cada um dos projetos, visto que o instrumento assinado junto a Fundação de Apoio e 

fiscalizado pela PROPLAN, diz respeito a cada um dos projetos individualmente. Para isso é fundamental 

que as informações e produtos assim que gerados sejam devidamente organizados e separados por projeto, 

para que por ocasião das prestações de contas técnicas eles possam ser apresentados de maneira célere e 

organizada. Nos resultados onde essa separação não for possível, RECOMENDAMOS que a coordenação 

continue deixando claro, por meio de notas, as razões específicas. 

Quanto à execução das metas e resultados acadêmicos, observamos que o andamento dos 

trabalhos foi afetado pelo advento da pandemia provocada pelo novo Corona Vírus. Diante desse novo 

cenário, RECOMENDAMOS que a coordenação estude a possibilidade de repactuar o prazo de vigência do 

projeto, visto que o contrato entrou em seu último ano de execução e a maioria dos resultados acadêmicos 

pactuados ainda não foram executados. Ademais, RECOMENDAMOS que na próxima fiscalização a 

coordenação disponibilize o link de acesso, ou envie o TCC completo da aluna Marcia Andreia Pereira da 

Silva, uma vez que na presente ação foi enviado apenas o seu resumo.  

 Por fim, RECOMENDAMOS à coordenação que ao preencher o Relatório de Execução Físico-

Financeira junto a FUNPEC, utilize o quadro de metas deste relatório e reproduza fielmente as informações 

ali inseridas, caso os períodos de abrangência dos documentos sejam compatíveis.  
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XII – Roteiro de Acompanhamento – CONCLUSÃO 
 
12.1 – Parecer técnico; 
 

Vistos e analisados as informações e documentos descrito nas considerações iniciais deste Relatório de 

Fiscalização, sobretudo os enviados pela coordenação do projeto/contrato 6255/2017, relacionados às 

METAS E RESULTADOS ACADÊMICOS, escopo desta análise, conforme disposição presente no art. 13 

da Resolução nº 061/2016 – CONSAD/UFRN1, e diante das recomendações dispostas no item anterior, 

concluímos que o projeto “Análise do funcionamento e das condições de trabalho das estruturas de 

Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Sistema Único de Saúde” ATINGIU PARCIALMENTE a 

dimensão físico/acadêmica pactuada. Entretanto, considerando que o projeto está em execução, possui 

vigência até 06/04/2021, e entregou resultados parciais, OPINAMOS PELA APROVAÇÃO, s.m.j, desta 4ª 

prestação de contas técnica parcial, apresentada à fiscalização da PROPLAN. 

 
 

Natal/RN, 08 de julho 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. 
 
 
 

                                                      
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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