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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

Fiscalização nº 444 Período da ação de controle 03/02/2020 à 02/03/2020

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 Nadja Patrícia Pontes Rêgo Sarmento

Telefone/e-mail (84) 3092-9230

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto

IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE AVALIAÇÃO GERIÁTRICA GLOBAL
(SAÚDE E FUNCIONALIDADE) BASEADO EM UMA PLATAFORMA DIGITAL
PARA TOMADA DE DECISÕES, MONITORAMENTO E PROMOÇÃO DO
ENVELHECIMENTO ATIVO

Número do projeto (SIPAC) 627/2017

Tipo/Natureza do Projeto EXTENSÃO - ESTUDO/PESQUISA CIENTÍFICA - APLICADA

Coordenador(a) ALVARO CAMPOS CAVALCANTI MACIEL

Objeto

Implementar no Município de Parnamirim-RN um Sistema de Avaliação
Geriátrica Global (Saúde e Funcionalidade) baseado em uma Plataforma Digital
para Tomada de Decisões, Monitoramento e Promoção do Envelhecimento
Ativo. Este sistema será implantado na Rede de Atenção à Saúde do Idoso,
tendo como base operacional o Centro Municipal de Atendimento ao Idoso onde
serão atendidos, preferencialmente, os idosos a partir de 60 anos de idade de
baixa renda em risco de vulnerabilidade social.

Número do Contrato 6302/2017 Vigência 29/12/2017 à 31/10/2020

Valor (R$) 486.420,10

Processo

23077.048357/2018-18.

(X) Prestação de Contas

23077.075533/2017-11

(X) Nº de Submissão do projeto
Origem do recurso

Ministério dos
Direitos
Humanos

Dados Bancários Banco do Brasil Ag.: 3795-8 C/C: 11.618-1
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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

Alvaro Campos Cavalcanti

Maciel
UFRN Coordenador alvarohuab@hotmail.com

Ricardo Oliveira Guerra UFRN Vice-Coordenador roguerra@ufrnet.br

II – CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A UFRN e a FUNPEC celebraram o contrato nº 6302/2017, cujo objeto está

devidamente descrito na folha 1 (um) desse documento, assinado em 29/12/2018, e publicado

em 11/01/2018 no Diário Oficial da União nº 08, pág. 51, Seção 03. O valor do projeto importa

em R$ 529.640,10. As cláusulas 13ª e 14ª versam, respectivamente, sobre as condições de

repasse e pagamento, e prestação de contas.

Ademais, essa TERCEIRA 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 23077.075533/2017-11, de submissão e acompanhamento do projeto, autuado em

pasta própria na PROPLAN nº 6302.21.1417, 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: Para os períodos compreendidos entre 29/12/2017 a 30/06/2018;
01/07/2018 a 31/12/2018. Para período que compreende o 1º semestre de 2019 a Fundação
já enviou a prestação de contas para a Proad, contudo o parecer financeiro desse período
ainda não foi encaminhado a Proplan. Ademais, tendo em vista que o projeto alcançou mais
um semestre de execução, foi realizada a análise da produção acadêmica do segundo
semestre de 2019.

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

Nota da Fiscalização: Para o período analisado por esta fiscalização (01/07/2019 à
31/12/2019), a Proad não enviou o parecer financeiro correspondente à Proplan.

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: 8

Nota da Coordenação: Uso do laboratório de Epidemiologia e Fisioterapia Geriátrica, o qual
coordenador do projeto também faz parte, para atividades de reuniões de planejamento,
guarda de material e preparação/impressão de materiais usados no projeto.

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: 40 h

Nota da Coordenação: Para atividades de comunicação e uso de sistemas, além da
hospedagem do site no endereço www.proeva.ccs.ufrn.br.

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

Nota da Coordenação: Para atividades de comunicação e uso de sistemas, além da
hospedagem do site no endereço www.proeva.ccs.ufrn.br.



PROPLAN/UFRN Relatório de Fiscalização de Projeto Acadêmico Pág. 5 de 12

VII – Roteiro de Acompanhamento – EVENTOS

7.1 – Eventos realizados no período de 01/07/2019 A 31/12/2019;

Evento Data/Período Local
Nº de

participantes
Observação

Desperta Parnamirim 23/08/19

Auditório da
Prefeitura

Municipal de
Parnamirim

65
Evento de
extensão

EV828-2019

Seminário Internacional (Brasil-Espanha) do Projeto PROEVA sobre Experiências
de Intervenções Comunitárias em Envelhecimento Ativo

11/09/19
Dpto de

Fisioterapia
12

Evento de
extensão

EV907-2019

Nota da Fiscalização: As comprovações indicadas acima foram baixadas pelo fiscal e encontram-se salvas na rede local da Divisão de Fiscalização.
Recomendamos que a coo
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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:01/07/2019 A 31/12/2019 ( ) 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 01:
IMPLEMENTAÇÃO DO NÚCLEO
AVALIAÇÃO GERIÁTRICA GLOBAL,
NO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

Planejamento Construção de plataforma virtual de dados Plataforma Virtual 1.0 1.0 0 1

Planejamento Formação e capacitação da equipe Formação 1.0 1.0 0 1

Estudo Criação do protocolo de avaliação e monitoramento Protocolo 1.0 1.0 0 1

Nota da Fiscalização: Etapas devidamente comprovadas nas PCF anteriores.

Objetivo Específico 02: AVALIAÇÃO
E MONITORAMENTO DOS IDOSOS,
NO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

Execução Ações de capacitação e sensibilização
Ações de
Capacitação/
Sensibilização

4.0 3 1 4

Execução Triagem, avaliação e acompanhamento dos idosos Acompanhamento 1300 800 200 1000

Nota Explicativa: Foi realizada uma ação de sensibilização por meio do evento de extensão EV828-2019 Desperta Parnamirim.

Objetivo Específico 03:
DISSEMINAÇÃO E DIVULGAÇÃO
DAS AÇÕES E RESULTADOS DO
PROJETO

Execução Realização de fóruns e reuniões temáticas
Fórum/reuniões
temáticas

3.0 0 1 1

Execução Realização de pesquisas científicas Pesquisas 6.0 0 6 6

Execução
Apresentação de trabalhos em eventos científicos
nacionais e internacionais.

Trabalhos
apresentados

4.0 0 0 0

Nota Explicativa: Foi realizado o fórum Seminário Internacional ( Brasil-Espanha) do Projeto PROEVA sobre Experiências de Intervenções Comunitárias em Envelhecimento Ativo, por meio do
evento de extensão EV907-2019.
Relação de Alunos/pesquisas científicas relacionadas ao projeto:
 ALINE DOS SANTOS MENDES (mat: 20160136598)- Título do TCC ainda não definido
 BEATRIZ SOUZA DE ALBUQUERQUE CACIQUE NEW YORK (20191007818)- Titulo da dissertação: Efeitos de um programa de intervenção psicoeducacional sobre o conhecimento de

cuidadores informais de idosos: um ensaio clínico pragmático controlado randomizado (Título provisório)
 EUJESSIKA KATIELLY RODRIGUES SILVA (mat: 20191007569)- Titulo da tese: Uso de dispositivos vestiveis para monitoramento remoto e sua relação com a caderneta de saúde da

pessoa idosa: Resultados do projeto pro-eva (bolsistas pelo projeto e desenvolvem pesquisas também no projeto)
 LUIZ EDUARDO LIMA DE ANDRADE (mat: 20171009207)- Título da tese: Comparação de instrumentos de rastreio e estratificação da fragilidade no idoso na atenção primária em saúde:

Resultados do projeto pro-eva (bolsistas pelo projeto e desenvolvem pesquisas também no projeto)
 MARIA ANTONIA BALTAZAR MEDEIROS (mat: 20170011677) é bolsista de IC, ainda não tem titulo para o TCC.
 SABRINA GABRIELLE GOMES FERNANDES (mat: 20191007578): Título da tese: Valores de referência para rastreio de sarcopenia em idosos comunitários residentes no nordeste

brasileiro (bolsistas CAPES pelo programa de pós-graduação em fisioterapia e também desenvolvem pesquisas no projeto)
 RAFAELLA SILVA DOS SANTOS (mat: 20181012064): Título da tese: Fatores determinantes no rastreio da sarcopenia e efeitos do exercício físico e terapia nutricional nos biomarcadores

inflamatórios em idosos sarcopênicos: Resultados do projeto pro-eva (bolsistas CAPES pelo programa de pós-graduação em fisioterapia e também desenvolvem pesquisas no projeto)

Nota da Fiscalização: As comprovações enviadas pela coordenação das quantidades executadas no período, encontram-se salvas na rede local da Divisão de Fiscalização da Proplan.
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IX – Roteiro de Acompanhamento – RESULTADOS ACADÊMICOS

9.1 – Resultados Esperados (Cláusula 8ª do contrato 6302/2017 UFRN/FUNPEC);

INDICADOR Quant.

Monografias em função do projeto 02

Municípios do RN contemplados por ações de extensão 01

Capacitação relacionada com o objeto do projeto 04

Número de projetos de iniciação científica realizadas em função do projeto 02

Número de pacientes externos nas ações de extensão 1.300

Fomentar desenvolvimento de dissertações de mestrado realizadas em função do
projeto

01

Fomentar desenvolvimento de teses de doutorado realizadas em função do projeto 04

Parcerias firmadas com outras instituições (públicas, privadas, movimentos sociais, etc) 03

Ações de extensão 05

Nota da Coordenação: Em relação ao cumprimento dos indicadores listados acima, temos a
seguinte situação:

- Monografias em função do projeto: duas alunas de graduação em fisioterapia e que são
bolsistas do projeto irão desenvolver suas monografias a partir dos dados que estão
levantando nas suas atividades de campo. As alunas são:

1 - Aline dos Santos Mendes (mat: 20160136598)

2 - Maria Antonia Baltazar Medeiros (mat: 20170011677)

- Municípios do RN contemplados por ações de extensão: O município contemplado foi
Parnamirim-RN.

- Capacitação relacionada com o objeto do projeto: as 4 previstas já foram cumpridas.

- Número de projetos de iniciação científica realizadas em função do projeto: dois projetos de
iniciação estão em desenvolvimento:

1- PVD16669-2019- Apoio ao planejamento de ações em pesquisa aplicada a pessoa idosa no
município de Parnamirim

2- PVD16669-2019- Monitoramento de condições de saúde e funcionalidade em idosos no
município de Parnamirim

- Número de pacientes externos nas ações de extensão: Até o momento 1.000 idosos de
Parnamirim já foram avaliados e monitorados pelo projeto

- Fomentar desenvolvimento de dissertações de mestrado realizadas em função do projeto: A
aluna de mestrado em fisioterapia BEATRIZ SOUZA DE ALBUQUERQUE CACIQUE NEW
YORK (20191007818) está desenvolvendo dissertação de mestrado em função do projeto.

- Fomentar desenvolvimento de teses de doutorado realizadas em função do projeto:

Os alunos de doutorado em fisioterapia EUJESSIKA KATIELLY RODRIGUES SILVA (mat:
20191007569), LUIZ EDUARDO LIMA DE ANDRADE (mat: 20171009207), SABRINA
GABRIELLE GOMES FERNANDES (mat: 20191007578) e RAFAELLA SILVA DOS SANTOS
(mat: 20181012064) estão desenvolvendo tese de doutorado em função do projeto.
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- Parcerias firmadas com outras instituições (públicas, privadas, movimentos sociais, etc):
Foram firmadas duas parcerias, sendo uma com a Universidade de Granada, já comprovada
em prestação anterior e outra com o próprio município de Parnamirim, local onde está sendo
desenvolvido o projeto.

- Ações de extensão: Ao todo, já foram executadas cinco ações , conforme descrição abaixo:

1- EV169-2019 II Curso de Capacitação dos Profissionais da Atenção Básica Sobre a Saúde e
Uso da Caderneta da Pessoa Idosa

2- EV029-2019 OFICINA DE SENSIBILIZAÇÃO PARA USO DA CADERNETA DA PESSOA
IDOSA NO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

3- EV828-2019 Desperta Parnamirim

4- EV907-2019 Seminário Internacional (Brasil-Espanha) do Projeto PROEVA sobre
Experiências de Intervenções Comunitárias em Envelhecimento Ativo.

5- EV562-2018 I Curso de Capacitação dos Profissionais da Atenção Básica Sobre a Saúde e
Uso da Caderneta da Pessoa Idosa

9.2 – Resultados Alcançados no período de 01/07/2019 A 31/12/2019;

INDICADORES DE RESULTADO ACADÊMICO DO PROJETO Quant.

1. Ações de Extensão;

Nota da Coordenação: foram listadas e identificadas no quadro de metas.
2

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

Nota da Coordenação: conforme lista de participantes cadastrada no sigaa.

10

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

Nota da Coordenação: conforme lista de participantes cadastrada no sigaa.

65

4. Municípios do RN contemplados por ações de extensão; 01

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;

-
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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;

Nota da Coordenação: listados no tópico “9.1 – Resultados Esperados”
2

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); -
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Nota:

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 Coordenação: No período deste terceiro relatório parte dele foi preenchido com

o processo de renovação do projeto, o que, de certa forma, afetou o desenvolvimento do

mesmo. Isto se em virtude de que muito esforço foi empreendido para concluir o relatório final

do TED junto ao Ministério dos Direitos Humanos e o termo de renovação do projeto junto a

FUNPEC. Mesmo assim, ainda conseguimos executar, principalmente, as atividades de

avaliação e monitoramento dos idosos do município de Parnamirim e dar andamentos aos

trabalho de conclusão de curso, dissertação de mestrado e tese de doutorado dos alunos que

estão desenvolvendo atividades no projeto.

XI – Roteiro de Acompanhamento – RECOMENDAÇÕES DO FISCAL

11.1 – Recomendações do fiscal após análises;

RECOMENDAMOS que nas próximas prestações de conta a coordenação adote um modelo
de organização para comprovação dos eventos, metas ou etapas, de forma que cada
comprovação seja inserida na pasta específica do evento ou da meta que se pretende
comprovar. Essa forma de organização facilita a análise e a correta ligação entre as
comprovações enviadas e as informações presentes neste relatório.

RECOMENDAMOS, também, que para os eventos realizados sejam enviados registro
fotográficos como forma de complementar as informações presentes no SIGAA. E para as
metas, recomendamos que a coordenação deixe claro que os pesquisadores nomeados no
quadro de metas são os responsáveis por desenvolver as pesquisas correspondentes a etapa
2 da meta 3.

RECOMENDAMOS, ainda, que para a próxima fiscalização a coordenação informe o atual
nível de desenvolvimento dos TCC, da dissertação e das teses, enviando, caso existam, a ata
de qualificação e/ou ata de defesa. Tal recomendação visa obtermos a materialidade das
informações presentas neste relatório, conforme preconizam os órgãos de controle.

Por fim, RECOMENDAMOS que a coordenação envide esforços no sentido de alcançar todos
os resultados previstos no plano de trabalho do projeto e no contrato assinado junto a
Fundação de apoio.
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XII – Roteiro de Acompanhamento – CONCLUSÃO

12.1 – Parecer técnico

Período de abrangência: 01/07/2019 A 31/12/2019

Vistos e analisados os documentos instruídos nos processos 23077.048357/2018-18.

(Prestação de Contas) e 23077.075533/2017-11 (Submissão do projeto), contrato 6302/2017,

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, escopo desta análise, concluímos que o projeto “IMPLEMENTAÇÃO DE UM

SISTEMA DE AVALIAÇÃO GERIÁTRICA GLOBAL” ATINGIU PARCIALMENTE a dimensão

físico-acadêmica pactuada. Contudo, considerando que o projeto encontra-se em vigência até

outubro de 2020 e diante das entregas parciais realizadas, OPINAMOS PELA APROVAÇÃO

DOS RESULTADOS apresentados nesta 3ª prestação de contas física parcial.

Natal/RN, 02 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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