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Relatório de Fiscalização

Fiscalização nº 423 Período da ação 23/10/2019 – 14/11/2019

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 Karina Dias

Telefone/e-mail (84) 3092-9235 CPF

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto Plataforma para Avaliação de Dados das Atividades de Pesquisa

Número do projeto (SIPAC) 267/2018

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

Coordenador 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 6680/2018 Vigência 28/06/2018 a 27/06/2020

Valor (R$) 235.685,15
Processo

Nº. 23077.015593/2019-39

( x ) 1ª Prestação de ContasOrigem do recurso Orçamento UFRN

Dados Bancários Banco: BCO BRASIL Ag.: 3795-8 Cc: 11731-5
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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

GIBEON SOARES DE
AQUINO JUNIOR

UFRN Coordenador gibeon@dimap.ufrn.br

ITAMIR DE MORAIS DE
BARROCA FILHO

UFRN Vice-coordenador itamir.filho@imd.ufrn.br

II – Considerações Iniciais

A FUNPEC, em parceria com esta IFES celebraram o contrato nº 6680/2018,
cujo objeto está 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.O valor total do projeto
importa em R$ 235.685,15. As cláusulas 13ª e 14ª versam, respectivamente, sobre as
condições de repasse e pagamento, e prestação de contas.

Ademais, essa fiscalização foi acionada pelo trâmite de rotina do processo de
prestação de contas (23077.015593/2019-39), 1ª e 2ª parciais. 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, e, sobretudo, o
instrumento contratual, plano de trabalho e todos os documentos e respostas fornecidos
tempestivamente pela coordenação do projeto.

Os detalhes orçamentários, financeiros e contábeis da execução dos recursos são
apreciados pela Coordenadoria de Administração de Convênios da Pró-Reitoria de
Administração (PROAD); e o monitoramento da DIMENSÃO FÍSICO-ACADÊMICA do projeto é
atribuição da PROPLAN, que observando o art. 13 da Resolução nº 061/2016 –
CONSAD/UFRN, delimita o escopo deste relatório ao confronto das comprovações enviadas
pela coordenação com as METAS, presente no plano de trabalho, e os RESULTADOS
ACADÊMICOS dispostos na cláusula 8º do mencionado contrato.

Destaque-se que estão observados o princípio da segregação de funções e o respeito
aos encargos e limites de competência, estando identificados os agentes que atuam em todo o
ciclo de gestão do projeto, incluído nesse ciclo a proposição, coordenação e homologação do
projeto, a assinatura do instrumento jurídico, a execução e a prestação de contas.

III – Roteiro de Acompanhamento – ASPECTO FINANCEIRO

3.1 – O projeto já foi objeto de processo de prestação de contas (PROAD);
( x ) Sim
( ) Não
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NOTA DA FISCALIZAÇÃO: para os períodos compreendidos entre 28/06/2018 a 31/01/2019;
e 01/02/2019 a 31/07/2019.

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

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: fls 137-143 e 245-251do processo nº 23077.015593/2019-39.

3.3 – O parecer financeiro emitido pela PROAD quanto à aprovação;
( x ) É favorável
( ) É desfavorável
( ) Não se aplica
NOTA DA FISCALIZAÇÃO: conforme os pareces 016/2019 e 066/2019.

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;
( x ) Sim
( ) Não
Horas/semana de utilização: 40h/semana

NOTA DA COORDENAÇÃO: Utilizamos o laboratório B320 do CIVT/IMD. Este laboratório é
utilizado pelos bolsistas para desenvolvimento das atividades do projeto e ele é composto
basicamente por baias e computadores.

6.2 – Utilização de salas de aula da UFRN;
( ) Sim
( x ) Não
Horas/semana de utilização:
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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: 40h/semana
NOTA DA COORDENAÇÃO: Utilizamos a rede do CIVT/IMD. Além disso, utilizamos recursos
(máquinas virtuais) do datacenter do IMD e da SINFO.

6.5 – Utilização do nome da UFRN;
( x ) Sim
( ) Não
NOTA DA COORDENAÇÃO: O principal produto tangível do nosso trabalho é a ferramenta
Scylax, que está atualmente disponível no endereço http://scylax.ufrn.br. O nome da ufrn é
utilizado no endereço de acesso ao sistema.
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VII – Roteiro de Acompanhamento – EVENTOS

7.1 – Eventos realizados

SOLICITAÇÃO DO FISCAL: Caso se aplique, informe todos os eventos que foram realizados até julho de 2019, mencionando: data, local e participantes.
Forneça registro fotográfico, lista de presença ou qualquer outro documento que comprove a realização do evento e a participação das pessoas.

PS.: A título de informação, os EVENTOS podem ser caracterizados como: campanhas em geral, campeonatos, ciclo de estudos, circuitos, colóquios,
concertos, conclaves, conferências, congressos, debates, encontros, oficinas, espetáculos, exposições, feiras, festivais, fóruns, jornadas, lançamento de
publicações e produtos, mesas redondas, mostras, olimpíadas, palestras, recitais, semanas de estudos, seminários, simpósios e torneios, entre outras
manifestações similares que congreguem pessoas em torno de objetivos específicos. (Art. 16 da Resolução 077/2017 – CONSEPE)

Evento Data/Período Local Nº de participantes Observações

-- -- -- -- --

NOTA DA COORDENAÇÃO: Este item não se aplica ao projeto em questão.
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VIII – Roteiro de Acompanhamento – METAS DO PROJETO

8.1 – Quadro de metas (acompanhamento do cronograma de execução);
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 REFERENTE À META 1

A. SOLICITAÇÃO DO FISCAL: Enviar a cópia do plano do projeto definido;

NOTA DA COORDENAÇÃO: O projeto adota fortemente princípios de metodologias ágeis, especificamente o SCRUM e o Extreme
Programming (XP). As práticas para gestão de projeto e as atividades de engenharia para desenvolvimento de sistemas são amplamente
utilizadas em projetos de software e são particularmente muito recomendadas para times pequenos. Tais metodologias valorizam os
seguintes aspectos:

• Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas
• Software em funcionamento mais que documentação abrangente
• Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos
• Responder a mudanças mais que seguir um plano

Especificamente, o SCRUM estabelece que o plano do projeto é realizado através de um artefato denominado Backlog, que é basicamente
uma lista de “pedidos” realizados pelo demandante do produto. Este backlog está em constante mudança, com novos pedidos sendo
incluídos e prioridades sendo reavaliadas. Além disso, o projeto é conduzido através de ciclos de desenvolvimento com duração de 4
semanas (denominadas de Sprints). No início de cada Sprint, é feito o planejamento do que será desenvolvido e também é feito um
detalhamento das tarefas para que a equipe inicie o trabalho.

Tomando como base o que foi explicado sobre o SCRUM, dois artefatos representam o plano do projeto, são eles:

• Backlog – Contém a lista dos pedidos do demandante. No nosso caso, adotamos a política de manter apenas os pedidos não atendidos.
• Sprint Planning – Contém o detalhamento em nível de tarefas que será incluído como escopo da Sprint corrente. No nosso caso, todas

as Sprints e tarefas estão cadastradas na nossa ferramenta de suporte ao desenvolvimento (Gitlab).

As evidências que demonstram a elaboração dos dois artefatos acima estão presentes no arquivo zip disponibilizado – na pasta específica
desta meta).

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: em face do dinamismo presente na metodologia adotada pelo projeto em apreço considerou-se plausível a
representação do plano do projeto por meio dos artefatos citados e comprovados. No entanto, mesmo sem a expertise mínima em linguagem
de programação computacional foi feita solicitação complementar para que a coordenação esclarecesse a presença de nomes de músicas
na sprint do projeto RIMOR:

SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR DO FISCAL: Após compreendido o formato metodológico usado e, por isso, a forma como se deu a
comprovação do plano de projeto prevista na meta 01, peço apenas que me esclareça a razão do conteúdo do documento, que me foi
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fornecido, denominado “Sprints · ProjetoRIMOR · GitLab” possuir, antes, um rol de nomes de músicas para só depois aparecer o registro
do ponto de partida (kickoff) do projeto Rimor, que só então evidencia correlação com o projeto acadêmico ora fiscalizado.

NOTA DA COORDENAÇÃO À SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR: As sprints do projeto são numeradas de forma sequencial, então a
lista que passamos representa realmente as sprints do projeto. Em relação aos nomes de músicas, esclarecemos que essa foi uma
decisão da equipe de nominar cada sprint com o nome de música. Como nosso projeto é fortemente fundado em inovação, buscamos
promover um ambiente aberto no qual a equipe tenha autonomia para introduzir novas práticas e redefinir qualquer aspecto do processo
de trabalho. Por fim, o fato de ter aparecido o “KickOff Projeto Rimor” na listagem das sprints é fruto apenas da forma de cadastro na
ferramenta que utilizamos. No nosso caso, todas as sprints e o próprio kickoff foram cadastrados como “milestones” e a listagem
apresentado é justamente o resultado da consulta de todos os milestones. Pode-se inclusive observar que para cada uma destas sprints
estão indicados a data de início e término, a quantidade de “issues” (tarefas) e o percentual de completude.

 REFERENTE À META 2

B. SOLICITAÇÃO DO FISCAL - Etapa 01: Envio de algum documento, ou outro meio, que ateste os 04 módulos desenvolvidos de
coleta de informações para a plataforma.

NOTA DA COORDENAÇÃO: As evidências sobre os módulos desenvolvidos estão presentes na nossa ferramenta que gerencia todo o código
fonte da ferramenta. Foram gerados alguns screenshots das telas desta ferramenta que demonstram os módulos desenvolvidos (As evidências
estão presentes no arquivo zip disponibilizado – na pasta específica desta meta). Abaixo segue a definição do que cada um destes módulos
representa:

• Coletor Lattes – Módulo de coleta dos dados XMLs dos currículos de pesquisadores
• Coletor Bolsas CNPq - Módulo de coleta dos dados de bolsas pagas pelo CNPq
• Coletor Docentes Programas CAPES - Módulo de coleta dos dados de docentes vinculados à programas de pós-graduação
• Coletor Citescore – Módulo de coleta de métricas de periódicos indexados no Citescore da Scopus

Cada um desses coletores produz informações que são usadas para geração de indicadores presentes na plataforma Scylax.
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NOTA DA FISCALIZAÇÃO: foi feita solicitação suplementar para fins de auferir outras evidências comprobatórias:

SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR DO FISCAL: Tendo em vista que na nota da coordenação foi confirmado o envio de “alguns
screenchots” para comprovação dos 04 módulos coletores desenvolvidos, e visto que só constatei apenas um screenshot na pasta de
evidência da etapa 01 desta meta, peço, por favor, que me envie os outros screenshots, ou outras evidências dos módulos, além daquele
fornecido.

NOTA DA COORDENAÇÃO À SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR: O screenshot enviado teve como objetivo mostrar o trecho principal
do programa/script de computador que executa a “carga” dos dados (processo realizado após a coleta de dados realizadas pelos
coletores). Cada linha desse script demonstra a carga dos dados produzidos por um dos coletores desenvolvidos. Não adicionamos o
código de cada um dos coletores, por julgar irrelevante para fins de fiscalização e também oneroso para manipulação. Para se ter uma
ideia apenas um dos coletores, o Coletor Lattes, possui mais de 800 linhas de código de programa de computador. Além disso, os
programas desenvolvidos no âmbito do projeto ainda não foram registrados e por isso estão sob sigilo, não sendo por isso adequado
torna-los público neste momento. Se houver algo específico que o setor de fiscalização julgue pertinente gerar como evidencia,
estaremos à disposição para discutir.

C. SOLICITAÇÃO DO FISCAL - Etapa 02: Enviar relatório do estudo com os pormenores das arquiteturas tecnológicas definidas;

NOTA DA COORDENAÇÃO: Não houve elaboração de relatório do estudo realizado. O planejamento considerava especificamente a
realização do estudo e a especificação da arquitetura do sistema. Desta forma, informamos que os estudos foram devidamente realizados e
as tecnologias mais apropriadas, de acordo com o entendimento da equipe, foram adotadas. A evidência mais concreta que tais decisões
foram adequadas pode ser confirmada através do bem-sucedido funcionamento em ambiente de produção e sua plena utilização por parte
dos interessados.
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Adicionalmente, adotamos princípios de metodologias ágeis, especificamente o SCRUM e o Extreme Programming (XP). As práticas para
gestão de projeto e as atividades de engenharia para desenvolvimento de sistemas são amplamente utilizadas em projetos de software e são
particularmente muito recomendadas para times pequenos. Tais metodologias valorizam os seguintes aspectos:

• Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas
• Software em funcionamento mais que documentação abrangente
• Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos
• Responder a mudanças mais que seguir um plano

Com base no exposto, justificamos respeitosamente que o pedido realizado não se aplica ao modelo de funcionamento do nosso projeto. No
entanto, conforme estabelecido como unidade de medida da meta, elaboramos a especificação da arquitetura em dois artefatos
complementares (As evidências estão presentes no arquivo zip disponibilizado – na pasta específica desta meta). Tal especificação da
arquitetura contém os pormenores suficientes para que a equipe seja capaz de desenvolver o sistema, discutir aspectos técnicos e,
eventualmente, rever as decisões tomadas. Abaixo segue a definição dos dois artefatos produzidos que representam a especificação da
arquitetura:

• Visão Lógica da Arquitetura da Solução
• Visão Física da Arquitetura da Solução

 REFERENTE À META 3

SOLICITAÇÃO DO FISCAL: Envio de algum documento, ou outro meio, que ateste os 03 módulos desenvolvidos como resultado
das especificações definidas nas etapas anteriores.

NOTA DA COORDENAÇÃO: As evidências sobre os módulos desenvolvidos estão presentes na nossa ferramenta que gerencia todo o
código fonte da ferramenta. Foram gerados alguns screenshots das telas desta ferramenta que demonstram os módulos desenvolvidos. (As
evidências estão presentes no arquivo zip disponibilizado – na pasta específica desta meta). Abaixo segue a definição do que cada um
destes módulos representa:

• AlgoritmoLattesJDBC – Módulo que processa as informações dos currículos lattes dos pesquisadores e discentes.
• ClientApp – Módulo que implementa a interface com o usuário.
• rimorRestService– Módulo que implementa os serviços e consultas para geração das métricas e indicadores apresentados na

ferramenta.
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 REFERENTE À META 4

SOLICITAÇÃO DO FISCAL: Enviar , por exemplo, cópia de algum relatório de validação dos 02 módulos em operação na plataforma.

NOTA DA COORDENAÇÃO: Não há relatório de validação. A validação é realizada através de testes executados pela própria equipe e,
algumas vezes, com apoio de representantes da PROPESQ. Além disso, em consonância com a metodologia SCRUM temos ciclos de
desenvolvimento com duração de 4 semanas (denominadas de Sprints). Ao final de cada Sprint, a equipe realiza uma reunião com os
demandantes afim de validar o que foi desenvolvido durante a Sprint e receber os feedbacks. Em resumo as validações são realizadas
frequentemente como parte do próprio processo de desenvolvimento.

Da mesma forma como explicado anteriormente, pode-se confirmar o cumprimento da meta através da verificação que tais módulos estão
devidamente funcionando em ambiente de produção (sendo usado pelos usuários finais e aceitas pelos demandantes). Tais Com base no
exposto, justificamos respeitosamente que o pedido realizado não se aplica ao modelo de funcionamento do nosso projeto.
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IX – Roteiro de Acompanhamento – RESULTADOS ACADÊMICOS

9.1 – Resultados Esperados;
ORIENTAÇÃO DO FISCAL: Preencha o quantitativo, no quadro abaixo (item 9.2), dos
indicadores de resultados acadêmicos que o projeto em questão já alcançou. Caso as opções
do quadro não tenham correspondência ao contrato 6680/2018, descreva no item 37(outros)
quais e quantos foram os indicadores acadêmicos que o contrato atingiu.

Abaixo segue a relação dos resultados acadêmicos ratificados na cláusula de resultados do
contrato supracitado, já considerando os ajustes feitos com o 1º T.A.

9.2 – Resultados Alcançados;

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; --
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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; --

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; --

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): Software desenvolvido, mas ainda sem registro

SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR DO FISCAL: Informar os metadados: nome,
finalidade, versão e etc do software então desenvolvido, mas que ainda não foi
registrado, bem como os esclarecimentos sobre sua função dentro da
plataforma SCYLAX ainda em produção.

NOTA DA COORDENAÇÃO À SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR: O software
que não foi registrado representa a “Análise Conjunta” ou perspectiva

01
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“Comparar” presente na tela inicial do SCYLAX. Sua finalidade é permitir a
comparação de indicadores relacionados à pesquisa e pós-graduação para
diferentes entidades, tais como: pesquisadores, departamentos, centros,
programas e instituições. Atualmente, a plataforma e seu único
software/sistema está na versão 0.0.3.

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);

Todos as explicações foram devidamente incluídas na “Nota da coordenação” de cada meta.

XI – Roteiro de Acompanhamento – RECOMENDAÇÕES DO FISCAL

11.1 – Recomendações do fiscal após análises;

 Tendo em vista que a maior entrega física esperada do projeto, ao término da sua vigência,

é a própria demonstração da plataforma finalizada, e não obstante o acolhimento, pelo

fiscal, de todos os esclarecimentos da coordenação relacionados às comprovações para o

andamento parcial do projeto, é oportuno ainda reiterar a informação de que os trabalhos

desta divisão de fiscalização da Proplan visa auferir, além do maior nível de detalhe

possível das informações, também a verdade material das entregas esperadas em cada

meta, quer pela indicação clara da sua unidade de medida que foi definida, quer pela

compreensão daquilo que consta na descrição dela, ou da sua etapa, de modo, portanto,

que o fiscal venha a solicitar uma evidência comprobatória que melhor contenha ou

resuma as atividades previstas até então realizadas. Deste modo, e sendo de bom alvitre

assim recomendar, considere a possibilidade de produzir relatórios, sobretudo, àquelas

etapas, de estudo e de avaliação, que continuarão sendo executadas após esta

fiscalização para quando da ocasião da próxima ação eles sejam fornecidos.

 Igualmente importante, envide esforços e atenção especial à consecução plena, até o final

da vigência deste projeto, de todos os resultados acadêmicos ratificados na clausula

oitava do contrato 6680/2018:

 Por fim, cabe registrar os parabéns deste fiscal quanto à atenção dispensada pela

coordenação e a sua forma muito organizada de fornecer as comprovações. Se possível,

aprimore cada vez mais essa prática exemplar. O inventário de comprovações materiais

robusto e rico em detalhes nunca é demais para os órgãos de controle.
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XII – Roteiro de Acompanhamento – CONCLUSÃO

12.1 – Parecer técnico;

Período de abrangência: JUNHO 2018 até JULHO 2019
Vistos e analisados os

Vistos e analisados, conforme disposição presente no art. 131 da Resolução nº
061/2016 – CONSAD/UFRN, os documentos instruídos no processo no. 23077.015593/2019-39,
bem como aqueles fornecidos pela coordenação do contrato UFRN-FUNPEC 6680/2018),
relacionados às metas e aos resultados acadêmicos e mediante as recomendações feitas no
item anterior, conclui-se que o projeto “Plataforma para Avaliação de Dados das Atividades de
Pesquisa” ATINGIU PARCIALMENTE a dimensão físico/acadêmica pactuada. No entanto,
considerando que o referido contrato encontra-se dentro do prazo de execução, OPINA-SE
PELA APROVAÇÃO dos resultados apresentados nesta 1ª fiscalização da PROPLAN.

Natal/RN, 14 de novembro 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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