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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 486

DADOS DA FISCALIZAÇÃO

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

Período de abrangência 1º/01/2020 a 30/06/2020

Nome do fiscal Rodrigo Raniere Xavier Cabral

DADOS DO PROJETO/CONTRATO

Título do Projeto
Desenvolvimento de uma plataforma computacional de dados clínicos para
otimização dos fluxos de trabalhos e integração de informações médicas nas
clínicas de saúde.

Objeto

Esse projeto tem como objetivo geral o desenvolvimento de uma plataforma computacional
integrada a ser utilizada pelas unidades da UFRN que prestam atendimento às pessoas na área da
saúde, mas que também possa eventualmente ser integrado ao sistema que está sendo implantado
pelo Ministério da Saúde (e-SUS), permitindo os serviços terciários realizarem de forma mais
adequada a contra referência.

Natureza do Projeto
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - FOMENTO À
INOVAÇÃO

Coordenador(a) ITAMIR DE MORAIS BARROCA FILHO

Número do Contrato 6420/2018

Origem dos
recursos

Próprios da UFRNValor (R$) 602.746,29

Vigência 23/03/2018 a 01/02/2021

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 Helaine Costa

HISTÓRICO

Instrumento/Processo Alteração Vigência Valor (R$)

Contrato Original
23077.003467/2018-51

--- 23/03/2018 a 22/04/2020 544.416,00

1º Termo Aditivo
23077.033002/20 18-24

Aporte de recursos financeiros
no valor de R$ 58.330,29

23/03/2018 a 22/04/2020 602.746,29
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2º Termo Aditivo
23077.019471/2020-55

Prorrogar final da vigência e
ajustes quantitativos das

metas
23/03/2018 a 01/02/2021 602.746,29

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

ITAMIR DE MORAIS BARROCA
FILHO

UFRN Coordenador(a) itamir.filho@imd.ufrn.br

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.
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III – Roteiro de Acompanhamento – ASPECTO FINANCEIRO

3.1 – O projeto já possui processo de prestação de contas cadastrado no SIPAC; ( ) Sim (x) 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

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Esta ação foi deflagrada por motivação do próprio fiscal da PROPLAN após
perceber o alcance de mais uma semestralidade de execução do projeto que enseja, conforme clausula
14.1 do contrato em tela, aferir também a dimensão física-acadêmica do projeto. Isto é, o início da ação
prescindiu do processo de prestação de contas que contém formalmente o pedido da PROAD, no seu
parecer financeiro nele autuado que provoca a divisão de fiscalização da PROPLAN. Em consulta em
23/06/2020 ao portal da transparência FUNPEC não foi identificado nenhuma prestação de contas do
projeto em tela quanto ao período final referenciado nesta ação, tampouco para anteriores.

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

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 (x) Não

( ) Não se aplica

VI – Roteiro de Acompanhamento – RECURSOS MATERIAIS DA UFRN

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

6.2 – Utilização de salas de aula da UFRN; ( ) Sim (x) 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 DA COORDENAÇÃO: Utilizamos a rede de internet pois o projeto é desenvolvido no ambiente da
UFRN.
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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. -- -- -- -- --

NOTA DA COORDENAÇÃO: Não houveram eventos no primeiro semestre. Entretanto, há previsão de um workshop no dia 10/07/2020, conforme registrado no
Sigaa (https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/extensao/paginaListaPeriodosInscricoesAtividadesPublico.jsf?aba=p-extensao – IV Workshop do Sigsaúde).
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VIII – Roteiro de Acompanhamento – METAS DO PROJETO

8.1 – Quadro de metas

TIPO DE FISCALIZAÇÃO

( 4ª ) Parcial – Período de execução: 1º/01/2020 a 30/06/2020 ( ) 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(

até
dezembro
de 2019)

(b) No
período
atual (1º
semestre
de 2020)

Acumula
da (a+b)

Data Inicial Data Final

1 - Documentação da
plataforma e estudo de

tecnologias.

1.1 - Criação da documentação inicial da plataforma,
estudo das tecnologias para criação da arquitetura da
solução.

pesquisa
dores

10 08 00 08 3 / 2018 2 / 2021

NOTA DA FISCALIZAÇÃO:

SOLICITAÇÃO DO FISCAL AO OBJETIVO 01:

 META/ETAPA 01 – Da mesma forma, peço o envio de documento no qual contemple a relação de novos pesquisadores envolvidos no
projeto a partir do 1º semestre de 2020, conforme a quantidade que será anotada na coluna “b” executada em destaque (?), e também todas
as informações adicionais no referido período sobre as atividades e seus resultados que foram realizados até então nesta etapa de estudo:
reuniões e visitas; levantamento de processos de trabalhos dos serviços de saúde; levantamento de modelos e referências do SUS; Criação
de diagrama de entidade relacionamento referentes aos dados do domínio da plataforma; estudos das tecnologias para a criação da
arquitetura da solução.
NOTA DA COORDENAÇÃO - meta objetivo 1: Não foram adicionados novos pesquisadores.

2 - Design da
arquitetura da solução.

2.1 - Design da arquitetura de software da solução e framework
de codificação.

Framewo
rk

01 01 -- 01 6 / 2018 6 / 2018

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Meta com execução concluída, confirmada na 2ª fiscalização pela coordenação do projeto.Logo, não há solicitação a ser
feita

3 - Definição,
documentação,

3.1 - Definição, documentação, implementação e testes
dos requisitos da plataforma.

documen
tos

45 43 18 61 3 / 2018 2 / 2021
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implementação e
testes da solução.

NOTA DA FISCALIZAÇÃO:

SOLICITAÇÃO DO FISCAL AO OBJETIVO 03:

 META/ETAPA 01 – Tendo em vista o ajuste advindo com 2º aditivo, bem como as comprovações já obtidas nas fiscalizações anteriores,
pede-se então que a coordenação forneça todos os casos de uso e as planilhas de testes produzidos no 1º semestre de 2020 conforme a
quantidade possivelmente anotada na coluna (b) acima.

NOTA DA COORDENAÇÃO - meta objetivo 3: foram realizados a criação de 04 documentações de casos de uso e 14 planilhas de testes de
funcionalidades. A saber, os seguintes casos de uso: Manter dados socioeconômicos, Manter Horários, Manter Modalidade de Atendimento, Manter
Projeto; e as seguintes planilhas de testes: Atualização de turma refatorado, cadastro de discente refatorado, cadastro de procedimento refatorado,
cadastro de projeto, cadastro de turma refatorado, gerenciar membros do projeto, manter especialidade, manter modalidade, pesquisa projeto, manter
procedimento, manter profissão, manter profissional de saúde, profissional de saúde e profissional de saúde (adição campo cor). Essa documentação
está em anexo a esta fiscalização.

4 - Manutenção e
evolução da plataforma

4.1 - Implantação, manutenção, evolução da plataforma e
documentações finais.

sistema 01
00 00 00 3 / 2018 2 / 2021

NOTA DA FISCALIZAÇÃO:

SOLICITAÇÃO DO FISCAL AO OBJETIVO 04:

 META/ETAPA 01 – Fornecer relatório contemplando todas as atividades de manutenção e evolução já aplicadas à plataforma SigSaúde no 1º
semestre de 2020.

Ps.: Como a unidade de medida definida para esta meta é “sistema” reitero que a quantidade executada nela só poderá ser anotada
(colunas “b” e “a+b” ) se o sistema estiver plenamente disponível para uso de todas as unidades da UFRN que prestam atendimento de
saúde. Se possível, enviar alguma comprovação dessa operação e acesso pleno pelas referidas unidades. Isto é, visto que com o advento
do 2º aditivo foi prorrogado a vigência do projeto até fevereiro de 2021 é plausível que a quantidade executada desta meta ainda fique
estagnada no ZERO, de maneira que sua execução atual seria tão somente comprovada com o fornecimento do relatório as atividades
previstas de manutenção e evolução já foram aplicadas à plataforma SigSaúde no 1º semestre de 2020.
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NOTA DA COORDENAÇÃO - meta objetivo 4: Atualmente o Sigsaúde continua em desenvolvimento e encontra-se com os módulos de cadastro,
agendamento e portal de dados implantados. O módulo de cadastro já conta com uma base de dados mais de 10 mil pacientes cadastrados, o módulo
de agendamento com mais de 3 mil pacientes agendados, mais de 200 especialidades cadastradas, mais de 4217 procedimentos cadastrados e 87
profissionais de saúde registrados. No portal público do Sigsaúde existem informações sobre os serviços escola de saúde, como por exemplo:
localização, telefone, horários de atendimento e especialidades. No portal de dados já é possível obter o mapeamento epidemiológico dos serviços de
saúde. Essas informações estão disponíveis no portal público do Sigsaúde acessível pelo link https://sigsaude.imd.ufrn.br/ .

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Foram fornecidos os documentos comprobatórios dos casos de uso e das planilhas citadas pela coordenação. Os mesmos estão
salvos na rede local da divisão de fiscalização.
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IX – Roteiro de Acompanhamento – RESULTADOS ACADÊMICOS

9.1 – Quadro de resultados acadêmicos esperados (Cláusula 8ª do contrato 6420/2018 – UFRN/FUNPEC)

INDICADORES
Quantidade
programa no

projeto

Quantidade Executada

(a) Nos períodos
anteriores

(b) No período
atual

Acumulada (a+b)

1. Geração de novos produtos/processos 03 03 00 03

2. Cinco monografias realizadas em função do projeto 05 01 00 01

3. Um registro de Software desenvolvido 01 00 00 00

RESULTADOS ADICIONAIS (NÃO PREVISTOS)

4. Artigos aceitos em congressos internacionais --- 01 02 03*

NOTA DA COORDENAÇÃO: Foram aceitos dois artigos na 20th International Conference on Computational Science and its Applications (ICCSA) com Qualis B1
em Ciências da Computação. Em anexo a esta fiscalização os e-mails de aceitação.

*NOTA DA FISCALIZAÇÃO: com a apresentação desses artigos o projeto soma 03 artigos submetidos e aceitos em congresso internacional: na 2ª fiscalização
(RF nº 379) a coordenação demonstrou um outro artigo submetido e aceito no então ICCSA 2019.
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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)

A coordenação não se manifestou

XI – Roteiro de Acompanhamento – RECOMENDAÇÕES DO FISCAL

11.1 – Recomendações do fiscal após análises;

Diante da manutenção, após o 2º aditivo firmado, dos resultados inicialmente programados cabe
reforçar a recomendação de que a coordenação se atente à consecução deles até o término da nova
vigência do projeto, assim como de todas as suas metas, em especial, a meta 4.1 que culminará na entrega
do sistema com todas as suas funcionalidades e interfaces conforme pretendido e esperado. Nesse sentido
faz-se pertinente também recomendar, para melhor comprovação da efetiva operabilidade do sistema aos
seus usuários e unidades de saúde da UFRN, que se produza relatório final consolidado discorrendo,
através de conteúdos imagéticos, sobre todas as funcionalidades conferidas no SigSaúde e as unidades de
saúde contempladas.

No mais, apenas registrar de novo os parabéns deste fiscal quanto à forma diligente e organizada
que a coordenação do projeto se empenhou em atender a esta fiscalização da PROPLAN. Essa é uma boa
prática que deve ser sempre cultivada.
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XII – Roteiro de Acompanhamento – CONCLUSÃO

12.1 – Parecer técnico;

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 6420.21.1418 –
contrato 6420/2018 relacionados às metas e aos resultados acadêmicas e mediante as recomendações
feitas no item anterior, conclui-se que o projeto “Desenvolvimento de uma plataforma computacional de
dados clínicos para otimização dos fluxos de trabalhos e integração de informações médicas nas clínicas de
saúde” ATINGIU PARCIALMENTE a dimensão física-acadêmica pactuada. No entanto, considerando que o
referido contrato encontra-se dentro do prazo de execução e diante da constatação da evolução das suas
ações, OPINA-SE PELA APROVAÇÃO, s.m.j, desta 4ª prestação de contas técnica parcial, apresentada à
fiscalização da PROPLAN.

Natal/RN, 30 de junho 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.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 30/06/2020

RELATÓRIO Nº RF 486/2020 - DPA/DFPA (11.07.02.03) 
(Nº do Documento: 3282) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 30/06/2020 11:56 )
DJALMA RIBEIRO DA SILVA

PRO-REITOR(A) - SUBSTITUTO

VICE-CHEFE DE UNIDADE

PROPLAN (11.07)

Matrícula: 348475

 (Assinado digitalmente em 30/06/2020 14:58 )
GILMAR DOS SANTOS LIMA

CHEFE DE DIVISAO - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

DPA/DFPA (11.07.02.03)

Matrícula: 2834280

 (Assinado digitalmente em 30/06/2020 11:21 )
ITAMIR DE MORAIS BARROCA FILHO

DIRETOR - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

DTI-IMD (11.00.05.02.05)

Matrícula: 2180207

 (Assinado digitalmente em 30/06/2020 11:19 )
RODRIGO RANIERE XAVIER CABRAL

ADMINISTRADOR 

PROPLAN (11.07)

Matrícula: 1967522

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seu número: https://sipac.ufrn.br/documentos/
, ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 3282 2020 RELATÓRIO 30/06/2020 d59df9009d

https://sipac.ufrn.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

