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Relatório de Fiscalização

Fiscalização nº 427 Período da ação 30/10/2019 16/12/2019

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 Conceição Alburquerque

Telefone/e-mail (84) 3092-9228 CPF

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto Residência em Tecnologia da Informação Aplicada à Área Jurídica - Justiça
Federal/RN

Número do projeto
(SIPAC)

415/2017

Tipo/Natureza do Projeto ENSINO - ESPECIALIZAÇÃO

Coordenador THAIS VASCONCELOS BATISTA

Objeto
Esse projeto tem como objetivo implantar mais uma turma do programa de residência em
Tecnologia da Informação para a Área Jurídica na Universidade Federal do Rio Grande
do Norte (UFRN) em parceria com instituições do Poder Judiciário e correlatas.

Número do instrumento 6090/2017 Vigência 20/11/2017 a 18/05/2020

Origem do recurso TED com JFRN

Processo

Nº. 23077.064944/2018-14

( x ) 3ª Prestação de Contas à
PROPLANValor (R$) 671.274,85

Dados Bancários Banco: BCO BRASIL Ag.: 3795-8 Cc: 10.122-2
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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

THAIS VASCONCELOS
BATISTA

UFRN Coordenador(a) thais@ufrnet.br

II – Considerações Iniciais

A FUNPEC, em parceria com esta IFES celebraram o contrato nº 6090/2017,
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 R$ 671.274,85 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 foi deflagrada por motivação do próprio fiscal da PROPLAN
após perceber, em controle próprio, o lapso temporal transcorrido, de 6 meses, desde a
segunda fiscalização feita. Outras fontes de informação documental desse Relatório de
Fiscalização foram: o portal da Transparência da FUNPEC, os Sistemas SIG-UFRN, o
processo nº 23077.058778/2017-76 de submissão e acompanhamento do projeto, autuado em
pasta própria na PROPLAN nº 6090.21.1417, 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

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: para o período de 20/11/2017 a 30/06/2018
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3.2 – Consta entre os documentos recebidos pela fiscalização o Parecer Financeiro da PROAD;
( ) Sim
( x ) Não
( ) Não se aplica

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Nas folhas 222 a 226 do processo de prestação de contas
referenciado na capa deste relatório referente à 1ª parcela de prestação de contas e que
abarcou o período citado no item anterior. Para esta ação, que abarcará no mímino, mais uma
parcela de prestação de contas, o fiscal não se valeu de observação de tal documento
financeiro, dado que ainda não foi concluída, no âmbito da DCF/PROAD, uma nova análise
financeira. Reitera-se, em complemento, que esta fiscalização foi deflagrada por deliberação do
próprio fiscal motivado após perceber, em controle próprio, o lapso de 06 meses transcorridos
desde à 2ª fiscalização materializada no relatório de fiscalização nº 368.

3.3 – O parecer financeiro emitido pela PROAD quanto à aprovação;
( x ) É favorável
( ) É desfavorável
( ) Não se aplica
NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Segundo parecer nº 094/2018

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;
( ) Sim
( x ) Não
Horas/semana de utilização:
6.2 – Utilização de salas de aula da UFRN;
( x ) Sim
( ) Não
Horas/semana de utilização: 6 horas/semana
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NOTA DA COORDENAÇÃO: As salas A103 e A309 do Centro Integrado de Vocação
Tecnológica (CIVT) do Instituto Metrópole Digital (IMD).

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
Horas/semana de utilização:
NOTA DA COORDENAÇÃO: Durante as aulas são utilizados os computadores da sala de aula,
assim como a rede de internet do Instituto Metrópole Digital e o projetor e caixas de som da
sala.

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

NOTA DA COORDENAÇÃO: As atividades desenvolvidas no projeto, realizado em parceria
com a Justiça Federal, objetiva, além de promover o ensino de excelência na área de
tecnologia da informação com a expertise que a UFRN possui na formação acadêmica,
também desenvolver soluções inovadoras no âmbito do JF/RN a fim de proporcionar uma
maior eficiência nos processos por ela desenvolvidos, beneficiando a população, que utiliza de
seus serviços, difundindo e destacando o potencial inovador da UFRN e de seus alunos.
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VII – Roteiro de Acompanhamento – EVENTOS

7.1 – Eventos realizados

SOLICITAÇÃO DO FISCAL: Informe todos os eventos porventura realizados com os RECURSOS do projeto entre março de 2019 a outubro de 2019,
mencionando: data, local e participantes. Forneça, como anexo, 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

WORKSHOP DE FINALIZAÇÃO DAS
ATIVIDADES DOS ALUNOS NA JUSTIÇA

FEDERAL

10 DE MAIO
2019

IMD/UFRN 15
PARTICIPARAM: 3 PROFESSORES DA
UFRN, 2 FUNCIONÁRIOS DA JUSTIÇA

FEDERAL E 10 ALUNOS

Nota da Fiscalização: Como comprovação do evento acima a coordenação do projeto forneceu registro fotográfico. Todavia, em razão da sua baixa clareza
do vínculo com o evento apresentado e a fim de contribuir para a construção de um inventário comprobatório robusto e efetivo, o fiscal registrou
recomendação específica no item 11.1 deste relatório.
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VIII – Roteiro de Acompanhamento – METAS DO PROJETO

8.1 – Quadro de metas (acompanhamento do cronograma de execução);

Orientações do Fiscal:
 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 2ª fiscalização feita na qual ficou demonstrada a quantidade até então executada pelo projeto até FEVEREIRO de
2019. Dessa forma, e considerando que já transcorreram mais 06 meses da referida ação, pede-se à coordenação que primeiramente, pela
circunstância exposta, INFORME a quantidade na coluna “(b) NO PERÍODO” relativa ao número de entregas executadas a partir de MARÇO de
2019 até OUTUBRO/2019;

 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.: A organização das comprovações pode se dá pela indicação clara do documento comprobatório que será atribuído a etapa, meta ou a um resultado
específico. Por favor, atentar pra isso. Como sugestão também, a coordenação pode compartilhar, com este fiscal, pasta nas nuvens (ex. Onedrive,
googledrive ou dropbox) contendo separadamente as comprovações por cada meta ou resultado esperado do projeto.

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

( x ) 3ª Parcial – período de Execução da Parcela: de MARÇO 2019 a
OUTUBRO de 2019

( ) Final – Período de Execução do Contrato

SIGAP Nº 562017 - CONTRATO 6090.21.1417

EXECUÇÃO FÍSICA

META
ETAPA/FASE

(*)
DESCRIÇÃO UNID. DE MEDIDA

QUANTIDADE
PROGRAMADA
NO PROJETO

QUANTIDADE EXECUTADA

(a*) NOS
PERÍODOS

ANTERIORES
(até fevereiro de

2019)

(b) NO
PERÍODO (de
março de 2019

a outubro
2019)

ACUMULADA
(a+b)

Meta 1: Elaborar
planejamento

Planejamento
Reunião com professores e com a
equipe do órgão para definição dos
projetos a serem executados pelos

Projetos 01 01 -- 01



PROPLAN/UFRN – Relatório de Fiscalização de Projeto Acadêmico Página 7 - 22

pedagógico residentes

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: execução da meta 01 está findada e foi comprovada na 1ª ação fiscalizatória feita. Logo, não há solicitação a ser feita.

Meta 2: Coordenar e
apoiar a realização
das atividades da

residência

04
Coordenar residência: acompanhar oferta
de disciplinas e supervisionar execução

Hora-aula 2394 2038 356 2394

04

Apoiar a coordenação da residência:
acompanhar oferta de disciplinas e
supervisionar execução

Hora-aula 2394 2038 356 2394

04

Controlar registros de alunos, expedir
documentos e certificados

Certificados 12 00 07 07

 SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 02, RELATIVA ÀS ETAPAS 01 E 02:

 Com base no quadro fornecido na fiscalização anterior (vide o relatório nº 368) peço que registre a quantidade executada da Carga
Horária executada na coluna “(b) NO PERÍODO”, das etapas 01 e 02, relativa ao total de hora-aula das disciplinas ministradas ATÉ
OUTUBRO DE 2019**.

** SE A QUANTIDADE DE HORA-AULA QUE SERÁ REGISTRADA NESTE RELATÓRIO COMPREENDER PERÍODO DIFERENTE DA QUE
ESTÁ REFERENCIADO NESTA AÇÃO (de 03/2019 a 10/2019), POR FAVOR, SALIENTE QUAL O PERÍODO EFETIVAMENTE ABARCADO.
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No intuito de subsidiar, abaixo expõe-se o quadro, apresentado na ação anterior, no qual anotaram-se, eu presumo, as quantidades de
hora-aula realizadas de cada disciplina das ênfases em Desenvolvimento de Software e em Redes e Infraestrutura até o 2º semestre de
2018.

CH Total Alunos Desenvolvimento de
Software (2394 hrs)

2394 programado
1º prestação

de contas
Observações

2º prestação
de contas

Observações Acumulado

Núcleo Comum 240 180 30 210

Núcleo Desenvolvimento de Sofware 240 60 150 210

Núcleo PBL 540 270 180 450

Trabalho de Conclusão de Curso 60 0 0

Os trabalhos estão em
realização e serão

entregues até dia 30 de
junho de 2019. 0

Atividades práticas na instituição
parceira

1314 657

Aqui foi utilizada a
quantidade de

meses do projeto
que já foi executado

para calcular a
proporção(9/18)

511

Aqui foi utilizada a
quantidade de meses
do projeto que já foi
executado para

calcular a
proporção(7/18).

1168 (=16/18)

TOTAL REALIZADO: 2394 1167 871 2038
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CH Total Alunos Redes e
Infraestrutura (2394 hrs)

2394 programado Realizado

Núcleo Comum 240 180 30 210

Núcleo Redes e Infraestrutura 240 60 150 210

Núcleo PBL 540 270 180 450

Trabalho de Conclusão de Curso 60 0 0

Os trabalhos estão em
realização e serão

entregues até dia 30 de
junho de 2019. 0

Atividades práticas na instituição
parceira

1314 657

Aqui foi utilizada a
quantidade de

meses do projeto
que já foi executado

para calcular a
proporção(9/18)

511

Aqui foi utilizada a
quantidade de meses
do projeto que já foi
executado para

calcular a
proporção(7/18)

1168

TOTAL REALIZADO: 2394 1167 871 2038

NOTA DA COORDENAÇÃO - etapas 01 e 02: ”não se manifestou”

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Diferentemente da segunda ação, para esta fiscalização a coordenação do projeto dispensou a demonstração
organizada por ênfase, e respectivas disciplinas, das horas-aula executadas, ela limitou-se em apenas informar no quadro metas que toda
carga horária de aula foi executada, o que, com isso, é possível presumir que aquelas disciplinas que se encontravam em andamento após
a 2ª prestação de contas foram plenamente executadas. Como comprovação desse complemento restante de aulas, a coordenação
forneceu alguns diários das turmas ministradas no ano 2019; outros ficaram pendentes.
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SOLICITAÇÃO DO FISCAL RELATIVA À ETAPA 03:

 Caso seja anotada alguma quantidade referente à execução desta etapa 03, envie comprovação.

NOTA DA COORDENAÇÃO - etapa 03: não tenho copia dos certificados dos alunos. Os certificados foram emitidos pela PPg e entregues

pela PPg diretamente aos alunos. Se necessário, posso pedir declaração à PPg que entregou os certificados.

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: A coordenação enviou as cópias dos 07 TCCs até então concluídos pelo projeto em sucedâneo aos
certificados conforme assim eram esperados pela etapa 03 da meta 02. Embora, para o fiscal, isso tenha surtido o mesmo efeito, como
evidência dos alunos formados pelo projeto, ainda assim foi também registrado orientação pertinente no item 11.1 deste relatório. Abaixo
segue a relação dos 07 alunos já formados:

1. Adelson Lira de Oliveira Aplicação;

2. Manassés Albuquerque de Sousa Melo;

3. Maria Elisa Monteiro Fontenelle;

4. Michael Victor da Costa Maia;

5. Francisco Ledson dos Santos;

6. Paulo André de Melo Costa;

7. Igor de Carvalho Negócio

Meta 3: Executar
a oferta das
atividades

acadêmicas da

04
Ministrar aulas Hora-aula 720 630 90 720
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residência

04

Ministrar o Aprendizado baseado em
problemas e projetos (PBL)

Hora-aula 540 450 90 540

04

Orientação de Trabalhos de
Conclusão de Curso (TCC)

Monografia 12 00 07 07

04

Aplicação do PBL nas Atividades de
Estágio

Relatório de Estágio 24 00 ? ?

 SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 03:

 ETAPA 01: Além de registrar por óbvio a quantidade de hora-aula consolidada até o momento na coluna “(b) NO PERÍODO”, pede-se
que envie, como foi na ação anterior, documento com os dados das turmas e os respectivos diários consolidados;

PS.: Para o cômputo da quantidade executada apresentada na 1ª e 2ª fiscalizações foram fornecidos esses documentos supracitados
referentes aos semestres de 2017.2, 2018.1 e 2018.2.

NOTA DA COORDENAÇÃO - etapa 01: sobre os diários consolidados Etapa 01: Os coordenadores (Eu e Everton) não temos acesso via
Sigaa aos diários de turma de outros professores. Se for efetivamente necessário, podemos pedir a cada um deles. Aguardo instruções à
respeito.

 ETAPA 02: Da mesma forma como na etapa acima, peço que registre a quantidade na coluna “(b) NO PERÍODO” e também envie
documentos com os dados das turmas e os respectivos diários consolidados dentro no período referenciado nesta ação exclusivos do
módulo PBL;
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PS.: Para o cômputo da quantidade executada apresentada na 1ª e 2ª fiscalizações foram fornecidos esses documentos supracitados
referentes aos semestres de 2017.2, 2018.1 e 2018.2:IMD0119, IMD0120 e IMD0121 - APRENDIZADO BASEADO EM PROJETO (LATO
SENSU).

NOTA DA COORDENAÇÃO - etapa 02:Etapa 02: Seguem os diários das turmas IMD0123 - Aprendizado Baseado em Projeto 5 e
IMD0124 - Aprendizado Baseado em Projeto 6, que foram executadas em 2019.1. Em particular, IMD0123 - Aprendizado Baseado em
Projeto 5 foi iniciada em outubro/2018 e concluída em janeiro/2019.

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Para esta ação foi considerado apenas o diário IMD124, visto que aquele relativo ao código de disciplina
IMD123 já fora apresentado por ocasião da 2ª fiscalização. Outros diários de 2019 ficaram pendentes, o que fez com o fiscal registrasse
orientação no item 11.1 deste relatório.

 ETAPA 03: Para aqueles alunos que já concluíram os seus TCCs, peço que envie cópia dos seus trabalhos, certificado ou ata de
defesa;

NOTA DA FISCALIZAÇÃO - etapa 03: Como já mencionado na meta 02, a coordenação forneceu as cópias dos TCCs dos 07 alunos
formados. Mas achou-se oportuno tecer recomendação sobre essa situação no item 11.1 deste documento

 ETAPA 04: Se for o caso, enviar cópia dos relatórios de estágio de cada aluno consoante à quantidade executada que possa ser
registrada na etapa 04.

1ª NOTA DA COORDENAÇÃO - etapa 04: Era prevista a conclusão de 12 alunos, no entanto, 2 alunos desistiram do curso, 7 alunos
concluíram o curso até outubro 2019 e 3 alunos devem concluir até Março 2020.

SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR DO FISCAL após 1ª nota da coordenação: A nota registrada para esta etapa 04 não guarda
alinhamento com aquilo que está previsto nela como entrega esperada: 24 relatórios de estágio decorrentes da aplicação do PBL nas
atividades de estágio. Diante disso, peço que esclareça como anda a produção desses relatórios e se até o término da vigência do projeto
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todos eles serão demonstrados.

2ª NOTA DA COORDENAÇÃO - etapa 04: estamos em dúvida sobre o fato de ter 24 relatórios, deve ser porque seria 2 de cada aluno,
mas não temos 2 para cada, é apenas 1. Poderia esclarecer, por favor?

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: em face do desconhecimento manifestado pela coordenação quanto aos 24 relatórios de estágios definidos na
etapa 04 da meta 03, o fiscal registrou esclarecimento geral quanto a todo processo de prestação de prestação de contas e recomendação
específica no item 11.1.

Meta 4:
Finalização,
entregas e
avaliação

Avaliação

Finalização do curso com correções
de TCC e entregas dos projetos

Relatório final 01 00 00 00

Avaliação
Finalizar Atividades de Coordenação

Declarações de
Participação em

Atividades
12 00 00 00

Avaliação

Finalizar Atividades de Apoio a
Coordenação

Declarações de
Participação em

Atividades
12 00 00 00

Avaliação

Finalizar registros e expedir
certificados

Certificados 12 00 07 07
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SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 04 – Considerando que a meta 04 refere-se à fase final do projeto, registro apenas que caso a seja anotada
alguma quantidade na coluna “(b) NO PERÍODO” será preciso que a coordenação forneça também e organizadamente a comprovação de cada
etapa.

NOTA DA COORDENAÇÃO: Referente à meta 04, todas as etapas: seguem, em anexo, os TCCs dos alunos que concluíram (os 7
TCCs), já com ficha catalográfica (os TCCs estão disponibilizados na biblioteca da UFRN). Sobre a etapa 03 (Finalizar Atividades de Apoio
à Coordenação), ficamos com uma dúvida: atividades de apoio refere-se à secretária? Nós tínhamos uma secretária (Ellen) mas ela saiu e
nunca colocamos outra pessoa no lugar (ela também nunca recebeu pagamento do projeto). Além disso, não entendi porque seria 12
(como se fosse referente à cada aluno).

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: em face da dúvida manifestada pela coordenação na nota acima, o fiscal registrou esclarecimento geral quanto
ao processo de prestação de contas e recomendação no item 11.1.

Meta 5: DOAP,
ressarcimento à
UFRN, obrigações

contributivas

04

Valores de obrigações financeiras
incluídos de acordo com orientações
da PROPLAN

Hora-aula
2394 1167 1227 2394

ESCLARECIMENTO DO FISCAL À COORDENAÇÃO – Tendo em vista que a meta 05 versa eminentemente sobre a dimensão financeira do projeto não
há, portanto, o que este fiscal demandar. Nós do setor de fiscalização visamos apensa aferir a dimensão física/acadêmica pactuada no projeto. Destacando
que com o advento do primeiro termo aditivo esta meta foi devidamente suprimida.
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IX – Roteiro de Acompanhamento – RESULTADOS ACADÊMICOS

9.1 – Resultados esperados;
ORIENTAÇÃO DO FISCAL: Preencha o quantitativo, no quadro abaixo, os indicadores de
resultados acadêmicos que o projeto alcançou ALÉM daqueles apresentados nas 1ª e 2ª
fiscalizações (revise o relatórios de fiscalização nº 321 e nº 368). Caso as opções do quadro
não tenham correspondência ao contrato 6090/2017, descreva no item 37(outros) quais e
quantos foram os indicadores acadêmicos que o contrato atingiu.

CASO ALGUM DOS RESULTADOS A SER INDICADO ESTEJA CONTEMPLADO NA META
DO PROJETO (item 8.1 deste relatório), PEÇO QUE DEIXE REGISTRADA ESSA SITUAÇÃO
NO PRÓPRIO QUADRÍCULO DO RESULTADO, DE MODO QUE FIQUE EVIDENTE A
CORRELAÇÃO ENTRE ELES (RESULTADO E META).

Abaixo segue a relação dos resultados acadêmicos ratificados na cláusula de resultados do
contrato supracitado. Seria interessante que discorresse sobre a situação atual deles. AINDA
NÃO FORAM CONSIDERADAS AS ALTERAÇÕES ADVINDAS DO ADITIVO, POIS ESTE
AINDA ESTÁ EM TRAMITAÇÃO.

PS.: Ao término desta fiscalização, em 16/12, o aditivo mencionado acima foi efetivado e,
com isso, o resultado que previa o registro de software desenvolvido foi
justificadamente suprimido dado que não será materializado até o final da vigência do
projeto, em maio de 2020, o que não impende de ser alcançado posteriormente com o
trâmite de registro iniciado.

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

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;

NOTA DO FISCAL: Já informada ação anterior.

10

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

--
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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); --

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; --

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;

NOTA DO FISCAL: a quantidade refere-se aos alunos já formados.
07

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; --

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; --
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32. Produção de cartas geográficas, mapas ou similares publicadas em livros ou
revistas indexadas;

--

33. Geração de novos produtos ou processos (Inovação);

NOTA DO FISCAL: vide recomendação específica no item 11.1
10

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: Foram defendidas 7 monografias até Outubro de 2019.

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 presente projeto teve um aditivo de prazo do projeto justificado pelo fato de três alunos do
curso terem ingressado vários meses após o início, em substituição a alunos que solicitaram
desligamento, de modo que esses alunos precisam cumprir as disciplinas e elaborar o TCC
para concluir o curso. Tais motivos estão em consonância com os seguintes objetivos
específicos do projeto original de:

Promover a capacitação de 12 profissionais e aumentar a atuação da formação de
profissionais em nível de Pós-Graduação;

Oferecer ao discente a capacitação e treinamento na prática de TI em um ambiente judicial;
Promover trabalhos de conclusão de curso que revelem os conhecimentos aprendidos no

âmbito do programa, deles resultando artigos e produtos/serviços inovadores em TI no
âmbito judicial.

Em relação aos resultados acadêmicos do projeto, a prorrogação do prazo permitirá se cumprir
os seguintes resultados previstos: (i) geração de novos produtos/processos e (ii) número de
monografias realizadas.

Houve Alteração de Resultados Acadêmicos Esperados:

O resultado acadêmico “Geração de Novos Produtos/Processos” previa 2 novos
produtos/processos. Esse resultado foi atualizado para 10 novos produtos.

O resultado acadêmico “Número de monografias realizadas em função do projeto” previa 12
monografias. No entanto, dois alunos desistiram do curso durante sua execução. Portanto,
esse resultado foi atualizado para 10 monografias.

O resultado Registro de Software Desenvolvido, que previa registro de 1 software, não foi
realizado ainda uma vez que os projetos de software continuam em desenvolvimento com os
atuais alunos. A propriedade do software é compartilhada entre a Justiça Federal e a UFRN.
Após a conclusão do desenvolvimento serão providenciadas as documentações necessárias
para solicitação do registro.
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XI – Roteiro de Acompanhamento – RECOMENDAÇÕES DO FISCAL

11.1 – Recomendações do fiscal após análises;

Antes de tecer as recomendações, é imperioso investir esclarecimento um pouco mais

amplo acerca dos procedimentos de prestação de contas dos projetos acadêmicos, tipo B,

firmados entre a UFRN e FUNPEC.

A função de fiscalizar com persistência e rigor é atribuição e encargo, não só da divisão

de fiscalização da PROPLAN, mas de todos os órgãos de controle da Administração Pública.

Igualmente, vale salientar que, apesar do rigor exigido, a ação de fiscalização desta pró-reitora

é sempre feita de forma cortês e respeitosa, conforme sua cultura ética que se coaduna com o

que preconiza os normativos pertinentes.

Quanto à prestação de contas, faz necessário lembrar à coordenação que o dever de

prestar contas está positivado em diversos normativos, dentre eles a Constituição Federal, e

alcança todas as pessoas, físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, que utilizem, arrecadem,

guardem, gerenciem ou administrem dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União

responda, ou que, em nome desta, assumam obrigações de natureza pecuniária.

Esclarece-se também que a prestação de contas dos instrumentos UFRN/FUNPEC é

organizada e apresentada pela contratada dessa relação, que é a FUNPEC, e cabe a UFRN

(contratante) o dever de controlar e aferir aquilo que for apresentado pela Fundação no sentido

de constatar a regular e a boa execução desses instrumentos quanto aos aspectos financeiros

e técnicos. A atribuição de averiguar a dimensão financeira desses instrumentos é feita pela

PROAD com diligências tempestivas à FUNPEC, que é a corresponsável, junto com a

coordenação do projeto, pela gestão financeira e administrativa. No tocante aos aspectos

técnicos, que envolve a grandeza física (metas) e os resultados acadêmicos programados

desde a submissão do projeto, a fiscalização desses resultados é realizada pela divisão de

fiscalização da PROPLAN com solicitações diretas à coordenação, tendo em vista que ela é a

autora do projeto e a maior interessada de que as metas e os resultados, por ela definidos,

sejam alcançados.

Ainda no processo macro de prestação de contas, é oportuno também explicar à

coordenação que quando a FUNPEC lhe solicita preenchimento da planilha denominada

Relatório de Execução Físico Financeiro (REFF) ela está coletando informação quanto à

execução das metas acadêmicas para prestar contas, de forma declaratória, junto a UFRN

(contratante), a qual iniciará a apreciação das informações e fará oportunamente as

solicitações necessárias até que tudo esteja devidamente comprovado e esclarecido.

Cabe também registrar que toda ação de fiscalização da PROPLAN é organizada após

profunda análise do projeto que estiver em processo de prestação de contas, de forma que

qualquer solicitação demandada não exorbite em nada das metas e dos resultados acadêmicos

realmente pactuados ou, porventura, ajustados em razão de algum aditivo firmado. Sendo

assim, e considerando que o fiscal da PROPLAN é o responsável na condução da ação
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fiscalizatória, cabe a ele julgar o momento certo de que todas as informações e comprovações

apresentadas pelo coordenador do projeto são suficientes para conclusão da fiscalização.

Após esses esclarecimentos e com base nas informações e documentos fornecidos

pela coordenadora, e valendo-se dos princípios da transparência e accountability os quais

implicam todos os agentes públicos, seguem as recomendações:

 Diante da quase implícita ligação do registro fotográfico fornecido com o evento anotado

nesta ação (item 7.1), cabe recomendar à coordenação que quando da oportunidade de

realizar um evento, por meio de um projeto do tipo analisado, envide os esforços também

na produção de evidências que atestem prontamente a sua realização e a participação das

pessoas nele, como, por exemplo: lista de presença, conteúdo transmitido e relatório

fotográfico contanto os momentos diversos do evento . Essa orientação alinha-se de forma

análoga com aquilo que preconiza o acórdão do TCU nº 3874/2008 - 2ª câmara, por meio

dos seus itens 1.5.1.2.2.1. e 1.5.1.2.2.2., no que diz respeito às comprovações de cursos

de capacitação.

 Realizar organização proativa dos documentos comprobatórios referentes à execução das

metas e dos resultados do projeto, conforme às respectivas quantidades e unidades de

medida que lhes foram definidas, de modo que para cada semestre finalizado eles estejam

organizados e facilmente disponíveis. Tal recomendação visa conferir maior celeridade no

momento de prestar contas para que ação do fiscal surta a efetividade desejada. Além

disso, a semestralidade na prestação de contas é imperativo firmado em cláusula (14ª) do

contrato 6090/2017 (UFRN-FUNPEC) para a qual a coordenação do projeto deve ficar

atenta.

 Considerando os ajustes feitos no plano de trabalho, advindos do 1º termo aditivo em vigor

desde 08 de novembro do corrente ano, recomenda-se pontualmente que até a próxima

fiscalização a coordenação forneça as comprovações e ou os esclarecimentos que ficaram

pendentes nesta ação no tocante: (1º) - à obtenção dos diários de turma de 2019 dos

outros professores do curso realizado (etapa 01 meta 03); (2º) - aos 24 relatórios de

estágio também previstos na meta 03 e que foram ratificados com o plano de trabalho do

referido aditivo; (3º) - às declarações previstas na meta 04 das atividades de coordenação

e de apoio para esta, que igualmente foram reiteradas no 1º aditivo e cuja quantidade de

cada uma delas passou de 12 para 10, ou seja, são 20 declarações a serem fornecidas

como as entregas de duas etapas da meta 04.

 Na 1ª fiscalização feita a esta projeto a coordenação havia demonstrado pelo endereço

“residencia.jfrn.jus.br (aba projetos)” a geração de 09 produtos decorrentes deste projeto.

Após acesso a este endereço para conferência do décimo produto, conforme quantidade

consolidada no ponto 33 do item 9.2 deste relatório, não foi possível distinguir com clareza
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esses 10 produtos. Sendo assim, anota-se recomendação para que por ocasião da

próxima prestação de contas (certamente a final) a coordenação do projeto discrimine e

forneça organizadamente as comprovações desses dez produtos e de outros, porventura,

gerados até o final da vigência: maio de 2020.

 Por fim, e diante a da impossibilidade da coordenação auferir as cópias dos certificados

conferidos aos alunos formados, conforme assim estabelecido nas metas 02 e 04, orienta-

se que vá providenciando junto à Pró-reitora de Pós-Graduação (PPG) declaração em

substituição a tais documentos para ser apresentado até a prestação de contas final.
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XII – Roteiro de Acompanhamento – CONCLUSÃO

12.1 – Parecer técnico;

Período de abrangência: MARÇO 2019 a OUTUBRO de 2019.

Vistos e analisados, conforme disposição presente no art. 131 da Resolução nº 061/2016 –
CONSAD/UFRN, os documentos fornecidos pela coordenação, bem como os documentos
instruídos na pasta 6090.21.1417 (do contrato 6090/2017), relacionados às metas e aos
resultados acadêmicos e mediante as recomendações feitas no item anterior, conclui-se que o
projeto “Residência em Tecnologia da Informação Aplicada à Área Jurídica - Justiça
Federal/RN” ATINGIU PARCIALMENTE a dimensão físico/acadêmica pactuada. No entanto,
considerando que o referido encontra-se dentro do prazo de execução até maio de 2020 e,
também, diante da evolução constatada para as suas ações previstas, OPINA-SE PELA
APROVAÇÃO dos resultados acadêmicos apresentados nesta 3ª fiscalização da PROPLAN.

Natal/RN, 16 de dezembro de 2019.

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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