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Relatório de Fiscalização 

Fiscalização nº 467 Período da ação 17/02/2020 –  15/04/2020 

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  (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 Helaine Costa 

Telefone/e-mail (84) 3092-9200 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Título do Projeto 
Pesquisa e desenvolvimento de catalisadores heterogêneos aplicados à obtenção e 
melhoria da qualidade de combustíveis 

Número do projeto (SIPAC) 269/2016 

Tipo/Natureza do Projeto PESQUISA CIENTÍFICA - APLICADA 

Coordenador ANTONIO SOUZA DE ARAUJO 

Objeto 

O projeto tem como objetivo geral a pesquisa e o desenvolvimento de catalisadores 
heterogêneos manoestrurados do tipo aluminossilicatos, para aplicação em processos 
de interesse da indústria química e petroquímica. com o intuito de usá-los em reações 
de destilação catalítica, pirólise e craqueamento de óleos pesados, visando a obtenção 
de hidrocarbonetos combustíveis na faixa de GLP, gasolina e diesel. 

Número do contrato 5369/2016 Vigência 07/10/2016 a 05/10/2021 

Valor (R$) 
4.220.284,42 

Processo 

( x ) Submissão do projeto  

Nº 23077.044821/2016-35  
Origem do recurso 

ANP - Agência 

Nacional do Petróleo 

Dados Bancários Banco: BCO BRASIL Ag.: 3795-8 Cc: 11.381-6 
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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, este Relatório 

é preenchido mediante a análise de documentos disponíveis e com o auxílio das seguintes 

pessoas: 

Nome Instituição Função  Telefone/e-mail 

ANTONIO SOUZA DE ARAUJO UFRN Coordenador do 

projeto 

araujo.ufrn@gmail.com 

 

 
II – Considerações Iniciais 
 

 A FUNPEC, em parceria com esta IFES celebraram o contrato nº 5369/2016, 

cujo objeto está descrito na folha 1 (um) desse documento assinado em 07/10/2016 e 

publicado em 11/10/2016 no Diário Oficial da União nº 196, pág. 112. O valor total do projeto 

importa em R$ 4.220.284,42. As cláusulas 13ª e 14ª versam, respectivamente, 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 3ª fiscalização abarcando o segundo semestre de 2019 até fevereiro 

de 2020. Outras fontes de informação documental desse Relatório de Fiscalização foram: o 

portal da Transparência da FUNPEC, os Sistemas SIG-UFRN, o processo nº 

23077.044821/2016-35 de submissão e acompanhamento do projeto, autuado em pasta 

própria na PROPLAN nº 5317.21.1416, 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 o período referenciado nesta fiscalização ainda não, mas 

períodos anteriores a este já foram analisados pela PROAD e estão registrados nos seus 
pareceres financeiro constantes no processo de prestação de contas nº 23077.037734/2017-11.  

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

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Esta ação foi provocada pelo próprio fiscal, de modo que ele não 

recebeu nenhum parecer da PROAD concernente ao período contemplado. 

 

3.3 – O parecer financeiro emitido pela PROAD quanto à aprovação; 
(   ) É favorável 
(    ) É desfavorável 
( x ) Não se aplica 
 
IV – Roteiro de Acompanhamento – OBRAS LABORATORIAIS 

 
4.1 – O projeto possui obras laboratoriais; 
(    ) Sim 
( x ) Não 
 
4.2 – Consta entre os documentos recebidos pela fiscalização o Parecer Técnico emitido pela 
Superintendência de Infraestrutura quanto ao andamento da obra; 
(    ) Sim 
(    ) Não 
( x ) Não se aplica 
 
 
V – Roteiro de Acompanhamento – MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS 
 
5.1 – O projeto possui aquisição de materiais permanentes; 
( x ) Sim 
(   ) Não 
 
5.2 – Constam entre os documentos recebidos pela fiscalização os que atestam a incorporação 
dos materiais permanentes adquiridos ao patrimônio da UFRN;  
(  ) Sim 
( x ) Não 
(  ) 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: 40h   
Nota da Coordenação: Utilização do Laboratório de Catálise e Petroquímica (LCP), situado no 

NUPPER, e do Laboratório de combustíveis e Lubrificantes (LCL), localizado no Instituto de 
Química. 
 
 
 
6.2 – Utilização de salas de aula da UFRN;  
(    ) Sim 



 
PROPLAN/UFRN – Relatório de Fiscalização de Projeto Acadêmico 

 

Página 4 - 14 

( x ) Não 
Horas/semana de utilização:     
 
 
6.3 – Utilização de materiais de consumo adquiridos pela UFRN;  
(   ) Sim 
( x  ) Não 
 
Nota da Coordenação: Todo material de consumo adquirido com recursos provenientes do 

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

Nota da Coordenação: Utilizamos internet para pesquisa e envio de dados..  

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

Nota da Coordenação: Utilizamos na identificação do laboratório. 
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VII – Roteiro de Acompanhamento – EVENTOS 

 

7.1 – Eventos realizados 
  
SOLICITAÇÃO DO FISCAL: Se for o caso, informe e comprove todos os eventos realizados somente entre JULHO/2019 A FEVEREIRO DE 2020, 

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 

-- -- -- -- -- 

-- -- -- -- -- 

-- -- -- -- -- 

 

NOTA DA COORDENAÇÃO: No projeto, não consta realização de eventos 
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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 da última  fiscalização feita na qual ficou demonstrada a quantidade até então executada pelo projeto até JUNHO de 
2019. Dessa forma, pede-se à coordenação que primeiramente, pela circunstância exposta, INFORME a quantidade, mediante número INTEIRO*, na 
coluna “(b) NO PERÍODO” relativa ao número de entregas executadas a partir de JULHO de 2019 até FEVEIRO/2020.  

 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. 

 

PS. O quadro abaixo já reflete os ajustes advindos do 1º 2º e 3º termos aditivo firmados.  

* Não há necessidade de anotar número decimal para expressar a execução parcial da meta, para tanto utilize apenas uma nota discorrendo o estágio 
atual dela... 

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

( x) Parcial – período de Execução da Parcela: de JULHO/2019 a 

FEVEREIRO/2020 

(   ) Final – Último Período de Execução do projeto: SIGAP 702016 

EXECUÇÃO FÍSICA 

META ETAPA/FASE DESCRIÇÃO 
UNID. DE 

MEDIDA 

QUANTIDADE 

PROGRAMADA 

NO PROJETO 

QUANTIDADE EXECUTADA 

(a) NOS 

PERÍODOS 

ANTERIORES 

(até junho de 

2019) 

(b) NO 

PERÍODO 

(JULHO/20

19 a 

FEVEREIR

O/2020)   

ACUMULADA 

(a+b) 

Meta 1: CARACTERIZAÇÃO 

DAS AMOSTRAS 
avaliação Amostragem e coleta de petróleos e 

resíduos e caracterização de petróleos 

Relatório 

Técnico 
01 01 -- 01 
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pesados via TG. 

 
NOTA DA FISCALIZAÇÃO: segundo manifestação registrada no relatório de fiscalização nº 402 pelo então fiscal Anderson Amorim, o qual eu venho substituir 

em razão do seu desligamento da UFRN, a meta 01 foi cumprida e devidamente comprovada.  

Meta 2 -  PIRÓLISE DAS 

AMOSTRAS 
Estudo Pirólise dos Petróleos Pesados. 

Relatório 

Técnico 
01 00 01 01 

 

SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 02: 

 Fornecer cópia do relatório decerto já produzido para a meta 02. 
 

NOTA EXPLICATIVA DA COORDENAÇÃO: Ver arquivo anexo no e-mail: “Relatorio de Fiscalizacao-Meta 2(Complementar).pdf” 

 
NOTA DA FISCALIZAÇÃO: o documento citado nota da coordenação vem complementar aquele fornecido na ocasião da 1ª fiscalização, em 

2017, o qual então expressava o atingimento parcial da meta. Com isso, contata-se nesta 3ª ação o cumprimento pleno da meta 02.   
 

Meta 3 - Transformação catalítica 

das amostras 
Avaliação 

Preparação e caracterização dos 

catalisadores. Testes catalíticos.. 

Relatório 

Técnico 
02* 00 01 01 

SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 03: 

 Fornecer cópia do relatório decerto já produzido para a meta 03. 

 

NOTA EXPLICATIVA DA COORDENAÇÃO: Ver arquivo anexo no e-mail: “Relatorio de Fiscalizacao-Meta 3(Complementar).pdf” 
 
NOTA DA FISCALIZAÇÃO: o documento citado nota da coordenação vem complementar aquele fornecido na ocasião da 1ª fiscalização, em 
2017, o qual então expressava o atingimento parcial da meta. Com isso, contata-se nesta 3ª ação o cumprimento pleno da meta 03. *Salientando 

que a quantidade reprograma nesta meta, durante o 3º termo aditivo ao contrato em tela, não era de fato uma intenção. Com base na conversa tida 
com o coordenador do projeto, segundo ele, deve ter havido algum lapso no preenchimento do plano de trabalho do referido aditivo, mas que, e 
com a sugestão deste fiscal, a meta 03 será reajustada à quantidade original prevista mediante o 4º termo aditivo em tramitação ao tempo desta 3ª 
fiscalização da PROPLAN.        
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Meta 4 - Análise físico-química 

de combustíveis líquidos 
Avaliação 

Execução de análises físico-químicas de 

combustíveis, de acordo com a portaria 

vigente da ANP. 

Relatório 

técnico 
02* 00 01 01 

SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 04: 

 Fornecer cópia do relatório decerto já produzido para a meta 04. 

 

NOTA EXPLICATIVA DA COORDENAÇÃO: Ver arquivos em anexos no e-mail “Relatorio de Fiscalizacao_Meta 4_PREENCHIDO_AntonioSAraujo.pdf” e 

“Relatorio de Fiscalizacao-Meta 4 (Complementar)”. 

 
NOTA DA FISCALIZAÇÃO: com base nas comprovações fornecidas, o cumprimento pleno das análises previstas na meta 4 se deu por meio da 

tese de doutorado intitulada “BENEFICIAMENTO DE RESÍDUO ATMOSFÉRICO DE PETRÓLEO POR DESTILAÇÃO CATALÍTICA” de autoria 
de Camila Morais sob orientação do prof. Antônio Araújo, coordenador deste projeto, bem como do relatório feito pela própria coordenação 
apresentado o estudo sobre os combustíveis líquidos. Aliás, cabe destacar que a tese já havia sido computada na 2ª fiscalização como mais um 
resultado acadêmico alcançado, mas que, diferente desta ação, não fora apontada como uma entrega da meta 4.  
 
*PS.: Destacando no mesmo sentido da meta 03, a quantidade reprograma nesta meta 4, durante o 3º termo aditivo ao contrato em tela, não era 
de fato uma intenção. Com base na conversa tida com o coordenador do projeto, segundo ele, deve ter havido algum lapso no preenchimento do 
plano de trabalho do referido aditivo, mas que, e com a sugestão deste fiscal, essa meta 04 também será reajustada à quantidade original 
prevista mediante o 4º termo aditivo em tramitação ao tempo desta 3ª fiscalização da PROPLAN.  

  

Meta 5 - Produção de Biodiesel estudo 

Pesquisa e desenvolvimento de processo 

para a produção biodiesel a partir 

craqueamento catalítico de óleos vegetais. 

Relatório 

técnico 
01 00 00 00 

SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 05: 

 Caso também já tenha concluído, fornecer cópia do relatório igualmente produzido para a meta 05. 

 

NOTA DA COORDENAÇÃO: Meta 5 em execução 
 

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: todos os documentos citados pela coordenação, no tocante às metas, encontram-se guardados na rede local da Divisão de 
Fiscalização da PROPLAN.  
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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 que o projeto em questão auferiu além daqueles já 

demonstrados na 1ª, 2ª e na 3ª fiscalização (Relatórios de fiscalização nº 252 e nº 402). Caso 

as opções do quadro não tenham correspondência ao contrato 5369/2016, descreva no item 

37(outros) quais e quantos foram os indicadores acadêmicos que o contrato atingiu. 

Conforme esses relatórios citados e as manifestações feitas pelo antigo fiscal (Anderson 

Amorim) o projeto já alcançou essa dimensão acadêmica programada. Todavia, nada impede 

que a coordenação continue demonstrando outros também alcançados no período referenciado 

para esta ação: JULHO/2019 a FEVEREIRO/2020. Aliás, no plano de trabalho que pautou o 2º 

termo aditivo deste contrato 5369/2016 a coordenação do projeto além de incluir nova meta 

(05) também acrescentou mais uma dissertação e mais um artigo completo a serem 

demonstrados como decorrentes do projeto em tela.  

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

contrato supracitado.  

 
9.2 – Resultados Alcançados; (fornecer comprovações) 

 

INDICADORES DE RESULTADO ACADÊMICO DO PROJETO Quant. 

1.  Ações de Extensão;  -- 

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

-- 

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

-- 

4. Municípios do RN contemplados por ações de extensão; -- 

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

-- 

6. Atividade de atendimento a pacientes em hospitais ou ambulatórios 
universitários aprovada em instâncias competentes na UFRN; 

-- 

7. Curso de extensão relacionado com o projeto (iniciação/divulgação, atualização 
e capacitação, Art. 12 da Resolução 077/2017-CONSEPE); 

-- 

8. Parcerias firmadas com outras instituições (públicas, privadas, movimentos 
sociais, etc); 

-- 

9. Artigo científico produzido (não publicado);  -- 
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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;  

 Thermogravimetry applied for catalytic degradation of atmospheric residue of 
petroleum on mesoporous catalyst - Carolina B. Aquino1 • João M. R. Silva1 
• Marcos H. R. Oliveira2 • Ana C. F. Coriolano2 • Regina C. O. B. Delgado3 • 
Valter J. Fernandes Jr.1 • Antonio S. Araujo1 - Received: 15 November 2017 
/ Accepted: 10 October 2018 / Published online: 25 October 2018 _ 
Akade´miai Kiado´ , Budapest, Hungary 2018    

 

 Improved thermogravimetric system for processing of oil sludge using HY 
zeolite catalyst - João M. R. Silva1 • Ellen K. L. Morais1 • Jéssica B. Silveira2 
• Marcos H. R. Oliveira2 •Ana C. F. Coriolano2 •Valter J. Fernandes Jr.1 • 
Antonio S. Araujo1 - Received: 3 January 2018 / Accepted: 14 October 2018 
/ Published online: 23 October 2018_ Akade´miai Kiado´ , Budapest, Hungary 
2018 

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; - 

15. Capítulo de livro publicado ou a ser publicado com ISBN; -- 

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

17. Projetos de iniciação científica, realizados em função do projeto; -- 

18. Monografias realizadas em função do projeto; -- 

19. Dissertações de mestrado realizadas em função do projeto; 

 CONVERSÃO TÉRMICA E TERMOCATALÍTICA DA BIOMASSA DE 
MICROALGAS UTILIZANDO HBETA. ALYXANDRA CARLA DE MEDEIROS 
BATISTA - ALYXANDRA CARLA DE MEDEIROS BATISTA 
 

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; -- 

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; -- 
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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); -- 

 
NOTA DA COORDENAÇÃO: Segue em anexo cópias de 02 artigos publicados em periódicos 

internacionais indexados e uma Tese de Doutorado, defendida pelo Programa de Pós-
Graduação em Ciência e Engenharia de Petróleo (PPGCEP). Esta Tese de Doutorado 
corresponde à Meta 4, onde foram realizadas diversas análises físico-química de combustíveis 
derivados de petróleo. 
 
NOTA DA FISCALIZAÇÃO: dos 02 artigos comprovados pela coordenação apenas 01 foi 

aceito para o cômputo adicional em relação as fiscalizações anteriores, dado que o primeiro 
listado no quadrículo 11 (tachado) já foi apresentado como mais um resultado alcançado pelo 
projeto na ocasião da 2ª ação. Ademais, observa-se que os resultados validados para esta 
ação vêm reforçar ainda mais o alcance pleno daqueles resultados especificamente esperados 
nas clausula 8.1 e 8.2 do contrato em análise.  
Sobre a dissertação de Alyxandra Carla é preciso salientar que ela já foi antes apresentada 
com um resultado decorrente de outro projeto conexo ao contrato com FUNPEC de nº 
6120/2017, sob a coordenação da prof. Amanda Gondim. Após conversa por telefone com o 
coordenador deste projeto aceitou-se considerá-la como um produto também do presente 
projeto, uma vez que, segundo ele, esse trabalho foi beneficiado pelos dois projetos os quais 
tratam de temas correlatos relacionados a combustíveis, o que é reforçado pela verificado da 
orientação compartilhada, à então mestranda Alyxandra, tanto pelo prof. Antônio Araújo como 
pela prof. Amanda que aparecem oficialmente registrados no próprio documento final da 
pesquisa aprovada. Além do que a prof. Amanda Gondim ainda configura formalmente como 
membro deste projeto em análise.   
 
 
 

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

 A fim de conferir maior celeridade às prestações de contas vindouras, recomenda-se à 
coordenação do projeto que institua a prática de organizar tempestivamente as 
comprovações pertinentes às metas já cumpridas, de modo que quando forem 
solicitadas elas estejam prontamente disponíveis ou acessíveis. 

 

 No mais, e visto a coincidência com o trâmite do 4º aditivo do contrato em tela ao 
tempo desta 3ª fiscalização, recomenda-se que a coordenação se atente então ao 
cumprimento da única pendência ora observada (meta 05), bem como da meta 06 e 
dos 02 resultados acadêmicos que passam a integrar o projeto com o referido aditivo 
firmado.  
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XII – Roteiro de Acompanhamento   – CONCLUSÃO 
 
12.1 – Parecer técnico; 
 
Período de abrangência:  JULHO de 2019 a FEVEREIRO de 2020. 
 
 
Vistos e analisados, conforme disposição presente no art. 13 da Resolução nº 061/2016 – 
CONSAD/UFRN1, os documentos fornecidos pela coordenação, bem como os documentos 
instruídos na pasta 5369.21.1416 – contrato 5369/2016 relacionados às metas e aos 
resultados acadêmicos e mediante as recomendações feitas no item anterior, conclui-se que o 
projeto “Pesquisa e desenvolvimento de catalisadores heterogêneos aplicados à obtenção e 
melhoria da qualidade de combustíveis.” ATINGIU PARCIALMENTE a dimensão 

física/acadêmica pactuada. No entanto, considerando que o referido contrato se encontra 
dentro do prazo de execução, OPINA-SE PELA APROVAÇÃO dos produtos acadêmicos 
apresentados nesta 3ª fiscalização da PROPLAN. 

 

 
 
 

Natal/RN, 15 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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