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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO 

Fiscalização nº 407 Período da ação de controle 14/08/2019 à 27/09/2019 

 

IDENTIFICAÇÃO DO FISCAL 

Nome Anderson Kleyton de Oliveira Amorim 

Matrícula 2062403  

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 Bruno Queiroz B. de Sousa 

Telefone/e-mail bruno@funpec.br 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Título do Projeto 
Mulheres Conquistando Autonomia Econômica: ações para 
inserção e permanência das mulheres do Rio Grande do Norte 
no mundo do trabalho. 

Número do projeto (SIPAC) 49/2010 - Registro 

Tipo/Natureza do Projeto Tipo B – Extensão - Estudo 

Coordenador(a) Deusimar Freire Brasil 

Objeto 

Obter o apoio na execução das atividades e na gestão administrativa e 
financeira da CONTRATADA ao Projeto Acadêmico sob o título “Mulheres 
Conquistando Autonomia Econômica: ações para inserção e permanência 
das mulheres do Rio Grande do Norte no mundo do trabalho”, que consiste 
em estabelecer, com as mulheres e suas organizações representativas, 
processos formativos e de capacitação, bem como fomentar ações com 
gestores públicos e atores da sociedade civil visando fortalecer a 
autonomia econômica das mulheres do RN, contribuindo para o aumento 
da sua inserção e permanência no mundo do trabalho, por meio da 
articulação, ampliação e diversificação da oferta e demanda de ações, 
numa perspectiva crítico-feminista. 

Número do Contrato 491.21.1415 Vigência 09/12/2015 a 20/12/2018 
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Valor do projeto (R$) 888.006,38 

Processo 

Nº 23077.054844/2015-77      
( x ) Submissão do projeto 

Nº 23077.059117/2016-87        
( x ) Prestação de Contas Origem do recurso  

TED Governo 
Federal – 
Secretaria de 
Políticas para as 
Mulheres 

Dados Bancários Banco do Brasil Ag.: 3795-8 C/C: 11.268-2 

 
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 

Deusimar Freire Brasil UFRN Coordenador chefiadol@gmail.com 

 

II – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

A UFRN e a FUNPEC celebraram o contrato nº 491/2015, cujo objeto está devidamente 

descrito na folha 1 (um) desse documento, assinado em 09/12/2015, e publicado em 11/12/2015 no 

Diário Oficial da União nº 237, pág. 62, Seção 3. As cláusulas 12ª, 13ª e 14ª versam, 

respectivamente, sobre os valores, as condições de repasse e pagamento, e a sistemática de 

prestação de contas. O valor total do projeto importa em R$ 888.006,38. 

Ademais, essa fiscalização foi acionada pelo trâmite de rotina do processo de prestação 

de contas (23077.059117/2016-87). Outras fontes de informação documental desse Relatório de 

Fiscalização foram: o Portal da Transparência da FUNPEC, os Sistemas SIG-UFRN, o processo nº 

23077.054844/2015-77, de submissão e acompanhamento do projeto, autuado em pasta própria na 

PROPLAN nº 491.21.1415, 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 Diretoria de Contabilidade e Finanças da Pró-Reitoria de Administração (DCF-

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 
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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: processo nº 23077.059117/2016-87. 

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

Nota: 

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

Nota da fiscalização: vistas as análises e relatórios, os pareceres financeiros recomendam 
aprovação. 

 
 
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:   
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V – Roteiro de Acompanhamento – MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS 
 
5.1 – O projeto possui aquisição de materiais permanentes; 
( x ) Sim 
(    ) Não 
 

Nota da fiscalização: Em Julho/2017 houve, no plano de aplicação dos recursos do projeto, a 
inclusão da rubrica 33.90.52 destinada a equipamentos e materiais permanentes. Ofício 
004/2017 da Coordenação do Projeto, Ofício 918/2017-Funpec e Ofício 271/2017-Proplan. 

 
5.2 – Constam entre os documentos recebidos pela fiscalização os que atestam a incorporação 
dos materiais permanentes adquiridos ao patrimônio da UFRN;  
( x ) Sim 
(    ) Não 
(    ) Não se aplica 
 

Nota da fiscalização: Nos processos em análise nessa fiscalização e em consulta realizada 
ao Portal da Transparência da Funpec consta a previsão e processamento de aquisição de 
bens, sendo a PROAD a responsabilidade de análise da documentação, o que foi objeto no 
processo de Pcontas em comento. 

 
 
VI – Roteiro de Acompanhamento – RECURSOS MATERIAIS DA UFRN 
 
6.1 – Utilização de laboratórios da UFRN;  
( x ) Sim 
(    ) Não 
Horas/semana de utilização: ___40h/semana____ 
 

Nota da coordenação: NAGI - Núcleo de Apoio a Gestão da Inovação (horário expediente) 
LABMEM Laboratório de Ensaios Mecânicos e de Materiais e LABPOL laboratório de 
Polímeros (para realização de ensaios) 

 
6.2 – Utilização de salas de aula da UFRN;  
( x ) Sim 
(    ) Não 
Horas/semana de utilização: ____4h/semana____ 
 

Nota da coordenação: Salas de aulas do Setor 4.  

 
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: ___40h/semana____ 
 

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

Nota da coordenação: Em todos os Eventos e Produtos, conforme contrato. 

Nota da fiscalização: No site http://autonomiamulheres.ufrn.br e na página do projeto no 
Facebook encontra-se destacada referência à UFRN como realizadora do projeto.  

 
 
VII – Roteiro de Acompanhamento – EVENTOS 
 

7.1 – Eventos realizados; 
Orientação do fiscal: visto ser aplicável a este projeto, solicitou-se à coordenação preencher o quadro de 
eventos e disponibilizar documentos comprobatórios ou, se estiverem disponíveis, indicar onde podem ser 
encontrados. (obs.: primar por documentos em formato digital, não impresso) 
 

 

Eventos Data Local 
Nº de 

participantes 
Observação 

- - - - - 

- - - - - 

 

Nota da coordenação: Informações dos eventos constam no site do projeto: 
http://autonomiamulheres.ufrn.br/ 

Nota da fiscalização: As informações de EVENTOS foram fornecidas pela coordenação do 

projeto, tiveram os links consultados e os arquivos digitais foram baixados/copiados para pasta 

própria do projeto na fiscalização PROPLAN. Trata-se de documentos comprobatórios tais 

como relatórios, fotos e listas de presença.  

 
 
VIII – Roteiro de Acompanhamento – METAS DO PROJETO 
 
8.1 – Quadro de metas;  
Orientação do fiscal:  
 
Em caráter de prestação de contas final, a coordenação junto à FUNPEC quantificou o alcance das metas 
nos documentos de prestação de contas denominados “Relatórios de Execução Físico-Financeira” – 
REFF, todos autuados no processo. 
 
Solicitou-se à coordenação do projeto disponibilizar ou indicar no campo abaixo onde podem ser 
encontrados documentos comprobatórios pertinentes às quantidades declaradas.  
Obs.: primar por documentos em formato digital, não impresso. Caso julgue necessário, a coordenação 
pode tecer comentários ou esclarecimentos no sentido de bem formar o entendimento do fiscal sobre o 
estágio de desenvolvimento das metas.  
 

Emitir nota explicativa ou indicar doc comprobatório, caso necessário. 

META 1. PRODUTOS 

Etapa 1: Avaliação 

Unidades de medida: Artigos, TCC, dissertações e teses 

Nota da coordenação: Em fase de desenvolvimento. 

Etapa 2: Estudo 

http://autonomiamulheres.ufrn.br/
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Unidades de medida: Banco de dados sobre oferta e demanda de trabalho 

Link: https://www.dropbox.com/s/qby50cr470wp5tv/Levantamento%20das%20ofertas.pdf?dl=0 

Nota da coordenação: O Banco de Dados continua em atualização permanente. 

Nota da fiscalização: o repositório de arquivos fornecido foi consultado e ficou constado incremento do 

acervo comprobatório relativo a essa meta. 

 

 

META 2. OFICINAS PARA MULHERES DOS ORGANISMOS MUNICIPAIS 

Etapa 1 a 4: Execução 

            Unidades de medida: Seminários, Palestras e Eventos. 

1) Seminário Estadual para Apresentação e Validação dos Dados do Mapeamento 

Nota da coordenação: arquivos no dropbox do projeto. 

Nota da fiscalização: o repositório de arquivos fornecido foi consultado e ficou constado o alcance da 

meta (e todas suas etapas) com documentação comprobatória. 

  

2) Seminários Territoriais para Validação dos Resultados 

Descrição Local Links para acessar os documentos 

Oficina Diagnóstica em 
João Câmara 

Pastoral da Criança – João 
Câmara / RN 

Relatório: 
https://drive.google.com/file/d/0B9UFV902_38UGxYY3ZBeGluYnM/view?usp=shar
ing 

Lista de presença: 
https://drive.google.com/file/d/0B9UFV902_38U3YwTEtrbW5rU0E/view?usp=shari
ng 

Fotos: 
https://drive.google.com/drive/folders/0B9UFV902_38VlU4NmIwVzZDMlk?usp=sh
aring 

Oficina Diagnóstica em 
Alexandria 

Hospital Maternidade 
Guiomar Fernandes – 

Alexandria / RN 

 

Relatório: https://drive.google.com/open?id=0B9UFV902_-38cnNfTGNaSlhrVzg 

Lista de Presença: 
https://drive.google.com/open?id=0B9UFV902_38MVpNaXFtclZRX0E 

Fotos: 
https://drive.google.com/drive/folders/0B9UFV902_38NnhCaEdZRjVDLTQ?usp=sh
aring 

Oficina Diagnóstica em 
Ceará-mirim 

Acampamento do MST 
Marcos Aurélio 

Relatório: https://drive.google.com/open?id=0B9UFV902_-38RkdzRFlXUjhqWGs 

Lista de Presença: 
https://drive.google.com/open?id=0B9UFV902_38ZllmdktIclFwUnM 

Fotos: Estão anexas ao relatório. 

Oficina Diagnóstica em 
Caicó 

Caicó / RN 

Relatório: https://drive.google.com/open?id=0B9UFV902_-38OVdjYjFlZzNsc3M 

Lista de Presença: 
https://drive.google.com/open?id=0B9UFV902_38RXg3TXR2UjkyNlk 

Fotos: https://drive.google.com/open?id=0B9UFV902_-38Z2JLakpxSVE2TG8 

Oficina Diagnóstica em 
Mossoró 

UFERSA / Mossoró 

Relatório: https://drive.google.com/open?id=0B9UFV902_-
38WGNYMTNyYzN6c28 

Lista de Presença: 
https://drive.google.com/open?id=0B9UFV902_38aDV3SXRLMjYyTm8 

Fotos: https://drive.google.com/open?id=0B9UFV902_-38NTNMNXg5WUFicTA 

 

3) Eventos sobre Economia Solidária 

Descrição Local Links para acessar os documentos 

Oficina de formação para 
bolsistas sobre Economia 

Solidária 

Auditório do NUPEP / 
UFRN / Natal 

(*) 

Reunião com grupo de 
Catadores/as 

Comunidade do Leningrado 
Natal/RN 

https://www.dropbox.com/s/ssbjctd0o6ow2pf/FORMA%C3%87%C3%83O%20DE
%20COPERATIVA%2003.docx?dl=0 

Reunião com catadores 
Centro Comunitário Monte 

Celeste 
https://www.dropbox.com/s/2nf8apuuhmts0mp/FORMA%C3%87%C3%83O%20D
E%20COPERATIVA%2002.docx?dl=0 
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I Fórum Potiguar de 
Economia Solidária 

SETOR I DA UFRN 
https://www.dropbox.com/s/o9u1jifrpe00bpe/I%20Feira%20de%20Ci%C3%AAncia
s%20do%20Centro%20de%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20Rural%20Alfredo%2
0Mesquista%20Filho%20%28CERU%29.docx?dl=0 

Nota da coordenação: (*) Digitalização dos dados em curso. 

 

4) Palestras nas Escolas 

Nota da coordenação: Palestras de 1 a 5 conforme item VII 7.1 Eventos realizados (comprovado na 

primeira fiscalização. 

 

META 3. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Etapas 1 a 3: Controle de Qualidade 

Unidades de medida: Simpósio e Seminário. 

 

Nota da coordenação: arquivos no dropbox do projeto. 

Nota da fiscalização: o repositório de arquivos fornecido foi consultado e ficou constado o alcance da 

meta (e todas suas etapas) com documentação comprobatória. 

 

META 4. PRODUÇÃO MATERIAL COMUNICAÇÃO 

Etapas 1 a 3: Execução 

Unidades de medida: Vídeo, Catálogo e Livro. 

1) Livro 

2) Catálogo 

3)  Produção de Vídeo  

 

Nota da coordenação: Vídeo (CD) em processo de digitalização. Livro e catálogo foram produzidos e 

disponibilizados em versão PDF e impressa. Arquivos no dropbox do projeto. 

Nota da fiscalização: o repositório de arquivos fornecido foi consultado e ficou constado o alcance da 

meta (e todas suas etapas) com documentação comprobatória. Também foram encontrados de modo pró-
ativo pelo fiscal 2 vídeos no youtube: https://www.youtube.com/watch?v=FFwInpYYXlk, 
https://www.youtube.com/watch?v=Z4KS2xx1cfc 

 

 

META 5. OFICINAS DE TRABALHO 

Etapas 1 a 5: Execução 

Unidades de medida: Oficinas 

1) Oficina de acesso as políticas públicas 

2) Oficinas estaduais com 2 módulos 

3) Oficina trabalho – cooperativismo  

Descrição Local Links para acesso aos documentos 

Reunião com grupo de 

Catadores/as 
Comunidade do Leningrado 

Natal/RN 
https://www.dropbox.com/s/ssbjctd0o6ow2pf/FORMA%C3%87%C3%83O%20DE
%20COPERATIVA%2003.docx?dl=0 

4) Oficina de trabalho – economia solidária 

Descrição Local Links para acesso aos documentos 

Oficina de formação para Auditório do NUPEP / 
(*) 

https://www.youtube.com/watch?v=FFwInpYYXlk
https://www.youtube.com/watch?v=Z4KS2xx1cfc
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bolsistas sobre Economia 

Solidária 

UFRN / Natal 

I Fórum Potiguar de 
Economia Solidária 

SETOR I DA UFRN 
https://www.dropbox.com/s/o9u1jifrpe00bpe/I%20Feira%20de%20Ci%C3%AAncia
s%20do%20Centro%20de%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20Rural%20Alfredo%2
0Mesquista%20Filho%20%28CERU%29.docx?dl=0 

5) Oficina de trabalho – logística reversa 

Descrição Local Links para acesso aos documentos 

I Seminário de Resíduos de 

Equipamentos Eletrônicos 

do RN 

IMD UFRN 

(*) 

Reunião com Catadoras/es 
do Planalto 

Bairro Planalto / Natal RN 
https://www.dropbox.com/s/fwhbu221cwkzdtf/FORMA%C3%87%C3%83O%20DE
%20COPERATIVA%20-%20Grupo%20de%20acomapanhamento%20-%2007-12-
2016.docx?dl=0 

Nota da coordenação: arquivos no dropbox do projeto. 

Nota da fiscalização: o repositório de arquivos fornecido foi consultado e ficou constado o alcance da 

meta (e todas suas etapas) com documentação comprobatória.  

 
 
 
 
IX – Roteiro de Acompanhamento – RESULTADOS ACADÊMICOS 
 

Orientação do fiscal:  
Na seção seguinte, trataremos dos resultados do projeto, considerando que o mesmo está encerrado. 
Para tanto: 

I. Solicitou-se à coordenação do projeto atentar, a título de revisão, aos objetivos e resultados 
pactuados no contrato. 

II. Solicitou-se também disponibilizar documentos comprobatórios, caso já existam. Obs.: primar por 
documentos em formato digital, não impresso. Caso julgasse necessário, pode usar o campo 
‘Nota’ para tecer comentários ou esclarecimentos no sentido de bem formar o entendimento do 
fiscal sobre os resultados alcançados até o momento. 

 

9.1 – Objeto, Objetivos Específicos e Resultados Esperados;  
 

Conforme o Plano de Trabalho contratado, compreende o OBJETIVO GERAL: 

“Estabelecer, com as mulheres e suas organizações representativas, processos formativos e de 
capacitação, bem como fomentar ações com gestores públicos e atores da sociedade civil 
visando fortalecer a autonomia econômica das mulheres do RN, contribuindo para o aumento da 
sua inserção e permanência no mundo do trabalho, por meio da articulação, ampliação e 
diversificação da oferta e demanda de ações, numa perspectiva crítico-feminista. 

“Os OBJETIVOS ESPECÍFICOS são: 

 Sistematizar, consolidar e publicar informações sobre a situação do trabalho das mulheres nos 
10 territórios do RN, considerando a oferta e demanda de ações relacionadas ao fortalecimento 
do trabalho das mulheres (capacitações, crédito e financiamento, assessoria a gestão, produção, 
beneficiamento e comercialização).  

 Articular parceiros para a promoção de ações para autonomia econômica das mulheres, com 
representantes dos movimentos sociais e de mulheres e instituições públicas e privadas que 
desenvolvem ações relacionadas ao trabalho das mulheres.  

 Capacitar, nos territórios do RN, sobre as múltiplas dimensões associadas à “Autonomia 
Econômica das Mulheres Brasileiras”, numa perspectiva crítico-feminista, sustentável e solidária.  

 Incentivar a inserção de mulheres jovens nos cursos de graduação em áreas tecnológicas, 
historicamente ocupadas por homens. 

Os RESULTADOS ACADÊMICOS ESPERADOS são: 

INDICADORES DE RESULTADO ACADÊMICO DO PROJETO Quant. 

Ações de Extensão;                     Obs.: Mobilização de 2500 mulheres. 2500 

Capacitação de 30 mulheres sobre trabalho e autonomia econômica; 30 
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Capacitação de 60 mulheres para a economia solidária; 60 

Capacitação de 60 mulheres para o cooperativismo; 60 

Capacitação de 60 mulheres para políticas públicas; 60 

Capacitação relacionada com o objeto do projeto:  

Incremento na participação da mulher nos cursos da área tecnológica. 
400 

Capacitação de 60 mulheres para logística reversa; 60 

Artigo completo submetido ou publicado em anais de eventos; 5 

Número de monografias realizadas em função do projeto; 5 

Número de dissertações de mestrado realizadas em função do projeto; 1 

Número de teses de doutorado realizadas em função do projeto; 1 

Livro didático, técnico ou cultural a ser publicado com ISBN; 1 

Produção de obra de TV/Vídeo;  

Obs.: 1 catálogo com as informações de oferta e demanda de ações para o trabalho das mulheres. 
1 

 
 

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

comprobatórios, caso já tenham sido produzidos. Obs.: primar por documentos comprobatórios em 
formato digital, não impresso. Caso julgue necessário, tecer comentários ou esclarecimentos) 
 

INDICADORES DE RESULTADO ACADÊMICO DO PROJETO Quant. 

1.  Ações de Extensão;  8 

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

20 

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

1800 

4. Municípios do RN contemplados por ações de extensão; 5 

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. Capacitação relacionada com o projeto; - 

8. Parcerias firmadas com outras instituições (públicas, privadas, movimentos sociais, etc); 1 

9. Artigo científico produzido (não publicado);  - 

10. Artigo completo submetido ou publicado em periódico de circulação nacional e/ou local; - 

11. Artigo completo submetido / 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; - 
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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; 5 

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; 3 

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: arquivos no dropbox do projeto. 

Nota da fiscalização: o repositório de arquivos fornecido foi consultado e ficou constado o alcance da 

meta (e todas suas etapas) com documentação comprobatória. 

 
 Municípios do RN contemplados por ações de extensão: 5  

(Relacionadas com EVENTOS) 
 
JOÃO CÂMARA, ALEXANDRIA, NATAL, CAICÓ e MOSSORÓ 
 

 Parceira firmada: 1 

Fórum Potiguar De Economia Solidária 

O tema da Economia Solidária esta no escopo do Projeto Mulheres Conquistando Autonomia 

como uma alternativa em potencial de trabalho e geração de renda para as Mulheres, através da auto-

organização e autogestão, na perspectiva de conquista da Autonomia Econômica, diante das limitações e 

ausência de oportunidades de trabalho que reconheça ou concilie com a realidade social da maioria das 

mulheres rurais e urbanas.  
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Nessa perspectiva o projeto, através de sua equipe, vem buscando dialogar com diferentes 

sujeitos, espaços, projetos e estratégias da Economia Solidária para contribuir com a disseminação da 

temática, promover novas discussões e estimular novos grupos. 

Em 2016 participou das reuniões ordinárias do Fórum Potiguar de Economia Solidária a fim de 

se integrar a dinâmica, estabelecer parcerias, e contatar organismos municipais e lideranças territoriais 

que dialogam com as praticas e política publica em Economia Solidaria ou em áreas afins. 

Diante da parceria estabelecida com Fórum Potiguar, que é um espaço político e legitimo de 

articulação e fortalecimento da Economia Solidária no Estado do Rio Grande do Norte, foi possível ao 

projeto estabelecer contatos com lideranças e organismos territoriais, a fim de cumprir com as metas e 

etapas previstas no projeto, envolvendo mulheres lideranças de organizações da sociedade civil, de 

grupos produtivos, sindicalizadas, de redes de empreendimentos solidários, gestoras publicas, e de 

diferente profissões, a e através destas mobilizar e disseminar processos formativos nos temas Economia 

Solidária, Cooperativismo, Politicas Publicas, Empreededorismo, dentre outros. 

 

Produção de obra de vídeo/TV: 3 

Documentário (Produto Educacional) 

O documentário “Uma história do Curso de Treinamento para a formação dos Professores 

Leigos em Caicó/RN (1963 à 1965)” mostra a história sobre a formação dos professores em Caicó/RN 

por meio dos depoimentos dos Professores Formadores (docentes do Curso de Treinamento)  e dos 

Professores Leigos (discentes do Curso de Treinamento). O Curso de Treinamento ocorreu nos anos de 

1963, 1964 e 1965 e teve como objetivo capacitar os professores para o ensino primário. O vídeo trata 

dessa formação na perspectiva de cada narrador e conta um pouco da formação desses professores, 

especialmente, na área da Matemática. Trata também de questões como: elaboração de plano de aula; 

uso de materiais manipulativos; e aprendizagens de novas metodologias.  

O referido documentário é fruto de um Mestrado Profissional, produzido por Liege Priscila de 

Medeiros (Mestranda e Bolsista do Projeto Mulheres Conquistando Autonomia) e Liliane dos Santos 

Gutierre (orientadora).  

O vídeo trata da percepção das professoras formadoras e leigas, no tocante a formação 

profissional, na década de 1960, no Município de Caicó RN.  O documentário está inserido no youtube e 

pode ser acessado no link:  https://www.youtube.com/watch?v=xc49ntdeF4E&t=16s. 

Outros vídeos encontrados pelo fiscal no youtube são: 

https://www.youtube.com/watch?v=FFwInpYYXlk 

https://www.youtube.com/watch?v=Z4KS2xx1cfc 

Nota da fiscalização: As informações de METAS E RESULTADOS fornecidas pela coordenação do 

projeto tiveram os links consultados e os arquivos digitais foram copiados para pasta própria do projeto na 

fiscalização PROPLAN. Trata-se de documentos tais como relatórios, fotos e listas de presença. Os links 

dos vídeos no YouTube foram consultados em 19.08.2019 e não apresentaram restrição de acesso. Todo 

o conteúdo sobre a produção do projeto registrado está concentrado no dropbox e no site do projeto, 

conforme indicou a coordenação. 

https://www.youtube.com/watch?v=xc49ntdeF4E&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=FFwInpYYXlk
https://www.youtube.com/watch?v=Z4KS2xx1cfc
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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); 
 

Nota da fiscalização: A coordenação do projeto se manifestou suficientemente, logo, dispensa-se 

comentário nesse campo. 

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

Nada a referir. 
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XII – Roteiro de Acompanhamento – CONCLUSÃO 
 
12.1 – Parecer técnico 
 
Período de abrangência: De Janeiro/2017 a Dezembro/2018 
 
 

Vistos os documentos autuados nos processos nº 23077.054844/2015-77 (de submissão do projeto) 

e nº 23077.059117/2016-87 (de prestação de contas), entre eles o contrato nº 491.21.1415 UFRN-

FUNPEC e seu Plano de Trabalho; analisados os documentos disponibilizados pela Coordenação 

(arquivados em suporte digital); conforme disposição presente no art. 13 da Resolução nº 

061/2016 – CONSAD/UFRN
1
; considerando as consultas feitas ao Portal da Transparência da 

FUNPEC e aos SIGs UFRN; conhecidas as notas e observações presentes nesse Relatório nº 407; 

e conforme mostrado nos Relatórios de Execução Físico Financeira e no Relatório de Cumprimento 

do Objeto do projeto acadêmico “Mulheres Conquistando Autonomia Econômica: ações para 

inserção e permanência das mulheres do Rio Grande do Norte no mundo do trabalho”, conclui-se 

que, no que toca a dimensão acadêmica, a Coordenação ATINGIU PARCIALMENTE os resultados 

pactuados, de forma que se opina pela aprovação dos resultados apresentados nesta fiscalização. 

 
 

Natal/RN, 27 de Setembro 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 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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