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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

Fiscalização nº 448 Período da ação de controle 31/01/2020 à 11/03/2020

IDENTIFICAÇÃO DO FISCAL

Nome Gustavo Bezerra de Oliveira Lira

Matrícula 3160321

Unidade de lotação PROPLAN

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO

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

CNPJ da entidade 08.469.280/0001-93

Verificação das 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(a) do projeto Crystianne Barros Miranda

Telefone/e-mail (84) 3092-9230

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto
PLATAFORMA PARA AVALIAÇÃO DE DADOS DAS ATIVIDADES DE
PESQUISA

Número do projeto (SIPAC) 6680.21.1418

Tipo/Natureza do Projeto
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - FOMENTO À
INOVAÇÃO

Coordenador(a) GIBEON SOARES DE AQUINO JUNIOR

Objeto

O objetivo geral deste projeto é o desenvolvimento de uma plataforma
de tecnologia da informação que forneça mecanismos de análise de
indicadores das atividades de pesquisa na UFRN, de forma ampla,
extensível, dinâmica e precisa, de modo a apoiar e direcionar as
políticas de fomento à pesquisa e inovação da instituição

Número do Contrato 267/2018 Vigência 28/06/2018 a 27/12/2020

Valor (R$) 440.561,15

Processo

Nº. 23077.015593/2019-39

( X ) Prestação de Contas

23077.031902/2018-37

(X) Submissão
Origem do recurso Orçamento UFRN

Dados Bancários Banco do Brasil Ag.: 3795-8 C/C: 11.731-5
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I – INTRODUÇÃO

Os trabalhos de fiscalização foram realizados no exercício do dever desta IFES,

representada pela Divisão de Fiscalização da Diretoria de Projetos Acadêmicos da

PROPLAN/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 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

GIBEON SOARES A JUNIOR UFRN Coordenador gibeon@dimap.ufrn.br

ITAMIR DE MORAIS B FILHO UFRN Vice Coordenador itamir.filho@imd.ufrn.br

II – CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A UFRN e a FUNPEC celebraram o contrato nº 6680/2019, cujo objeto está

devidamente descrito na folha 1 (um) desse documento, assinado em 28/06/2018, e publicado

em 29/06/2018 no Diário Oficial da União nº 124, pág. 100, Seção 03. O valor do projeto

importa em R$ 440.561,15. As cláusulas 13ª e 14ª versam, respectivamente, sobre as

condições de repasse e pagamento, e prestação de contas.

Ademais, essa segunda fiscalização foi acionada pelo fiscal tendo em conta a

cláusula 14.1 do citado instrumento. Outras fontes de informação documental desse Relatório

de Fiscalização foram: o Portal da Transparência da FUNPEC, os Sistemas SIG-UFRN, o

processo nº 23077.031902/2018-37, de submissão e acompanhamento do projeto, autuado em

pasta própria na PROPLAN nº 6680.21.1418, sobretudo o contrato, o plano de trabalho, e os

documentos e respostas enviadas pela Coordenação.

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 foi objeto de processo de prestação de contas (PROAD);
( X ) Sim
( ) Não

Nota da Fiscalização: A fundação já enviou a PROAD duas prestação de contas parciais, que
englobam os períodos de 28/06/2018 à 31/01/2019 e 01/02/2019 à 31/07/2019.

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

Nota da Fiscalização: Até o fechamento dessa fiscalização a PROAD não enviou nenhuma
prestação de contas dos aspectos financeiros do projeto para o período analisado por esta
ação de monitoramento (01/08/2019 à 31/01/2020).

3.3 – O parecer financeiro emitido pela PROAD quanto à aprovação;
( ) É favorável
( ) É desfavorável
( X ) Não se aplica

Nota:

IV – Roteiro de Acompanhamento – OBRAS LABORATORIAIS

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

Nota:

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

Nota:

V – Roteiro de Acompanhamento – MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS

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

Nota:

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
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Nota:

VI – Roteiro de Acompanhamento – RECURSOS MATERIAIS DA UFRN

6.1 – Utilização de laboratórios da UFRN;
( X ) Sim
( ) Não
Horas/semana de utilização: 40h/sem

Nota da Coordenação: O laboratório utilizado pela equipe é o B320 no prédio CIVT/IMD. Este
laboratório é basicamente um laboratório de informática, com baias e computadores desktoop
para os membros da equipe. Devido aos diferentes horários dos alunos, o laboratório é usado
durante todo o dia em todos os dias da semana.

6.2 – Utilização de salas de aula da UFRN;
( ) Sim
( X ) Não
Horas/semana de utilização: ______

Nota:

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

Nota:

6.4 – Utilização da rede de TI da UFRN;
( X ) Sim
( ) Não
Horas/semana de utilização: 24h * 7 dias da semana = 168h/sem

Nota da Coordenação: Utilizamos recursos de rede a todo momento, pois a ferramenta é
acessível via Web e todo nosso trabalho é baseado no uso da internet. Logo consideramos que
sempre há o uso da rede de TI da UFRN já que os usuários acessam a ferramenta através da
rede.

6.5 – Utilização do nome da UFRN ( o nome da UFRN está sendo propagado através do
projeto?);
( X ) Sim
( ) Não

Nota da Coordenação: A ferramenta desenvolvida é acessível através de um sub-endereço da
UFRN: http://scylax.ufrn.br. Como neste endereço aparece o nome da ufrn, estamos
considerando que esta também é uma forma indireta de propagar o nome da instituição.
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VII – Roteiro de Acompanhamento – EVENTOS

7.1 – Eventos realizados no período de 01/08/2019 A 31/01/2020;

Evento Data/Período Local Nº de participantes Observação

--- --- --- --- ---

Nota:

Nota da Fiscalização: Para o período desta fiscalização, a coordenação não informou eventos.
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VIII – Roteiro de Acompanhamento – METAS DO PROJETO

8.1 – Quadro de metas;

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

( X ) Parcial – período de execução da parcela:01/08/2019 A 31/01/2020 ( ) Final – último período de execução:

EXECUÇÃO FÍSICA

META
ETAPA
FASE

DESCRIÇÃO
UNID. DE
MEDIDA

QUANTIDADE
PROGRAMADA
NO PROJETO

QUANTIDADE EXECUTADA
(a) NOS

PERÍODOS
ANTERIORES

(b) NO
PERÍODO

ACUMULADA
(a+b)

Objetivo Específico 1:
Definição do escopo do
projeto e das entregas

Planejamento

Nesta etapa será realizada a reunião de kick-off do
projeto, onde serão definidas as diretrizes de
condução do mesmo. Também nesta etapa, serão
definidas as equipes das frentes de trabalho, escopos
de cada frente e os planos de projetos e cronogramas.
As fontes de dados para a plataforma serão
identificadas.

Plano do
Projeto

1.0 1 0 1

Nota Explicativa:

Objetivo Específico 2:
Infraestrutura de coleta de
dados

Estudo
Aqui serão investigadas tecnologias que podem ser
aplicadas em cada frente de projeto

Especificação
da Arquitetura

1.0 1 0 1

Execução
Desenvolvimento dos módulos de coleta de
informações das fontes que fornecerão os dados à
plataforma

Módulos 3.0 4 0 4

Nota Explicativa:

Objetivo Específico 3:
Desenvolvimento da Solução

Execução

Desenvolvimento dos algoritmos e implementação da
solução de coleta, integração e divulgação dos dados.
Estudo dos diversos tipos de técnicas para análise de
dados e desenvolvimento das ferramentas de análise.
Serão desenvolvidos os módulos previstos no escopo
das frentes de trabalho de acordo com as
especificações definidas nas etapas anteriores.

Módulos 4.0 3 0 3

Nota Explicativa:

Objetivo Específico 4:
Avaliação da plataforma

Avaliação
Validação de toda a plataforma através de testes de
robustez, desempenho e integridade das informações
providas pela plataforma.

Módulos em
operação

4.0 2 0 2

Nota Explicativa:
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IX – Roteiro de Acompanhamento – RESULTADOS ACADÊMICOS

9.1 – Resultados Esperados (Cláusula 8ª do contrato 6680/2019 UFRN/FUNPEC);

INDICADOR Quant.

8.1 Artigo completo publicado em artigo científico 01

8.2 Monografias realizadas em função do projeto 02

8.3 Registro de software desenvolvido 01

8.4 Geração de Novo Produto/Processo 01

Nota da Coordenação:

No período de 01/08/2019 A 31/01/2020 o foco do trabalho no projeto foi aprimorar as
funcionalidades existentes do produto, por isso os indicadores e metas não tiveram aumento
quantitativo perceptível.

A gestão do projeto é baseada na metodologia SCRUM, por isso o desenvolvimento é baseado
em Sprints de 4 semanas. Em outras palavras, a cada 4 semanas desenvolvemos e
entregamos novos aprimoramentos à ferramenta. As figuras abaixo foram extraídas da
ferramenta de gerenciamento do projeto que utilizamos e demonstram os aprimoramentos que
foram realizados pela equipe nas sprints contidas no período de 01/08/2019 A 31/01/2020.

Figura que mostra as sprints no período indicado, tratadas como “Milestone” na ferramenta, e
também o total de tarefas, tratadas como “issues”.

As figuras a seguir demonstram o detalhamento de cada Sprint. Observe apenas que
melhoramos a forma de organizar as tarefas apenas a partir da Sprint 09, onde começamos a
aplicar mais corretamente os conceitos do SCRUM e adotamos a ideia de IBL para agrupar as
tarefas. A IBLs representam mais precisamente os aprimoramentos realizados, enquanto as
tarefas (denominadas issues) representam apenas tarefas/passos mais técnicos para realizar o
aprimoramento e são usadas apenas para controle interno da equipe.
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9.2 – Resultados Alcançados no período de 01/08/2019 A 31/01/2020;

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); -

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; -

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; -
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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 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); 1

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 Fiscalização: O item 33, acima relacionado, refere-se ao software desenvolvido no
projeto, citado abaixo nas considerações finais da coordenação do projeto.

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);

Tínhamos algumas expectativas sobre os resultados acadêmicos que infelizmente ainda não
se concretizaram. Particularmente a produção de monografias e de artigo científico. Quanto às
monografias, vale esclarecer porque não conseguimos obter sucesso nesse indicador. Os
alunos participantes do projeto são em sua maioria, alunos do curso de Bacharelado em TI.
Infelizmente, este curso não obriga a realização de TCC e por isso os alunos não estão
desenvolvendo monografias. Existe grande chance de alcançarmos esse resultado no futuro,
pois foi incluído no projeto um novo aluno de doutorado que está desenvolvendo sua pesquisa
no escopo da ferramenta.
Em relação aos artigos, também é bem possível que consigamos alcança-lo até o fim do
projeto. A partir de Fevereiro de 2020 foram incluídos alguns pesquisadores ao projeto e isso
vai reforçar as chances de produção de artigos resultantes das pesquisas em andamento.
Quanto ao Registro de Software, pretendemos fazê-lo apenas ao final do projeto já que o
software vem sendo alterado/aprimorado frequentemente. Essa estratégia visa minimizar a
necessidade de realizar vários registros para as diferentes versões.
Por fim, podemos considerar que já atendemos plenamente o resultado de geração de um
novo produto/processo. A nossa ferramenta já está disponível e em uso por vários setores da
universidade (principalmente, PROPESQ e PPG). Como já falado anteriormente, basta acessar
o endereço http://scylax.ufrn.br e conferir.
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XI – Roteiro de Acompanhamento – RECOMENDAÇÕES DO FISCAL

11.1 – Recomendações do fiscal após análises;

Visto que o projeto analisado havia concluído, em sua primeira fiscalização, de forma total ou
parcial, grande parte das metas, entendemos ser natural uma evolução mais branda nesta
segunda prestação de contas física. Contudo, o avanço apresentado neste período, em um
primeiro momento, não é perceptível, embora explicado como ocorreu pela coordenação do
projeto. Dessa forma, RECOMENDAMOS que nas próximas fiscalizações, tal evolução seja
demonstrada de forma mais clara, visto que o objetivo da prestação de contas física é ficar
demonstrado materialmente o progresso do projeto, mesmo a pessoas alheias à área.

RECOMENDAMOS à coordenação do projeto que caso não vislumbre o cumprimento de
algum resultado acadêmico, proceda junto à FUNPEC a repactuação dos resultados (aditivo),
devidamente justificado, mostrando as razões pelas quais tais indicadores não serão atingidos.
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XII – Roteiro de Acompanhamento – CONCLUSÃO

12.1 – Parecer técnico

Período de abrangência:01/08/2019 A 31/01/2020

Vistos e analisados os documentos instruídos no processo 23077.031902/2018-37

(Submissão), contrato 6680/2018, conforme disposição presente no art. 13 da Resolução nº

061/2016 – CONSAD/UFRN1 e com base nas comprovações enviadas pela coordenação

relacionadas às METAS E RESULTADOS ACADÊMICOS, que é escopo desta análise,

concluímos que o projeto “PLATAFORMA PARA AVALIAÇÃO DE DADOS DAS ATIVIDADES

DE PESQUISA” ATINGIU PARCIALMENTE a dimensão físico-acadêmica pactuada. Contudo,

considerando que o projeto encontra-se em vigência até dezembro de 2020 e diante das

entregas parciais realizadas, OPINAMOS PELA APROVAÇÃO DOS RESULTADOS

apresentados nesta 2ª prestação de contas física parcial.

Natal/RN, 12 de Março 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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