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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO  

Fiscalização nº 473 Período da ação de controle 10/03/2020 a 14/05/2020 
 

IDENTIFICAÇÃO DO FISCAL 

Nome Gilmar dos Santos Lima 

Matrícula 2834280 

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     
(   ) 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 Karina Garcia Dias 

Telefone/e-mail (84) 3092-9230 
 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Título do Projeto 
Desenvolvimento científico e tecnológico de medicamentos: Do 
apoio acadêmico à cadeia produtiva 

Número do projeto (SIPAC) 346/2015 

Tipo/Natureza do Projeto 
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - 
FOMENTO À PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 

Coordenador(a) CARLOS JOSE DE LIMA 

Objeto 
Desenvolver atividades científicas e tecnológicas para à 
promoção da pesquisa, da inovação e do fortalecimento da 
cadeia produtiva de medicamentos estratégicos para o SUS. 

Número do Contrato 5073/2018 Vigência 30/08/2018 a 31/08/2023 

Valor (R$) 13.766.685,56 
Processo 

 

(X) Submissão 

23077.044240/2018-65 
Origem do recurso  FNS/MS 

Dados Bancários Banco do Brasil Ag.: 3795-8 C/C: 11.481-2 
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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 

Carlos José De Lima UFRN Coordenador cbolaufrn@gmail.com 

Ktarina Dantas de Moura 
Nobre 

UFRN Farmacêutica 
(84) 3342-2295/ 

ktarina@nuplam.ufrn.br 

 
II – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

A UFRN e a FUNPEC celebraram o contrato nº 5073/2018, cujo objeto está 

devidamente descrito na folha 1 (um) desse documento, assinado em 30/08/2018, e publicado 

em 04/09/2018 no Diário Oficial da União nº 171, pág. 58, Seção 03. O valor do projeto importa 

em R$ 13.766.685,56, conforme valor acrescentado ao contrato original por meio do 1º termo 

aditivo. As cláusulas 13ª e 14ª versam, respectivamente, sobre as condições de repasse e 

pagamento, e prestação de contas. 

Essa 2ª 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 

23077.044240/2018-65, de submissão e acompanhamento do projeto, 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); 
(    ) Sim 
( X ) Não 
 

Nota da Fiscalização: Até o fechamento desta ação de monitoramento, informamos com 
base no portal da transparência da FUNPEC e nos informes enviados pela Coordenadoria de 
Administração de Convênios da PROAD à Divisão de Fiscalização da PROPLAN, que não 
consta processo de prestação de contas aberto para o projeto em tela.  

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

Nota: 

 
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; 
( X ) Sim 
(    ) Não 
 

Nota da Coordeação:  

1. Cadeiras. Termo de Responsabilidade N° 10886/2019. Termo de Transferência de Bens 
Móveis N° 202/2019;  

Bens adquiridos pelo Projeto, que foram apenas empenhados no período de 01/09/2019 a 
29/02/2020: 
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1. Espectrofotômetro – Empresa: Agilent 

2. Servidor - Empresa: Dell 

3. Portões - Empresa: São José 

4. Bomba a vácuo - Empresa: Cial 

5. Compressor de ar - Empresa: Gardner Denver 

6. Ferramental - Empresa: Joint Bill 

 
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: Conforme nota da coordenação inserida no item anterior, no período 
desta ação de monitoramento foram adquiridos os materiais permanentes listados na 
mencionada nota. Para fins de comprovação da incorporação dos respectivo materiais ao 
patrimônio da UFRN, a coordenação disponibilizou os termos de transferência e de 
responsabilidade apenas das 36 cadeiras adquiridas. Para os demais bens a coordenação 
informou que eles foram somente empenhados, e assim, até o fechamento desta fiscalização, 
os termos de transferência e de responsabilidade ainda não estavam prontos para envio. Vale 
ressaltar que a aferição definitiva sobre a incorporação de todos os bens adquiridos pelo 
projeto é de responsabilidade da Coordenadoria de Administração de Convênios da PROAD, 
que utiliza o parecer financeiro para tal. 

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

Nota da Coordenação: A estrutura física do NUPLAM é patrimônio da UFRN 

 
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 da Coordenação: O projeto em tela contemplou no seu plano de aplicação rubrica 
própria para aquisição dos materiais de consumo. 

 
6.4 – Utilização da rede de TI da UFRN; 
( X ) Sim 
(    ) Não 
Horas/semana de utilização: _______  
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Nota da Coordenação: O NUPLAM é unidade da UFRN e está localizado no Campus Central 
da UFRN 

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

Nota da Coordenação: O NUPLAM é parte integrante da figura jurídica UFRN 

 
VII – Roteiro de Acompanhamento – EVENTOS  
 
7.1 – Eventos realizados no período de 01/09/2019 a 29/02/2020; 
 

Evento Data/Período Local 
Nº de 

participantes 
Observação 

Qualificação de 
Utilidades Farmacêuticas 
Água PW e WFI, HVAC e 

Ar Comprimido  

30 e 31.10.2019 
e 01.11.2019 

Natal 18 
Treinamento 

ministrado pela 
empresa EngeNews.  

 

Nota da Coordenação: Ao todo 18 profissionais do NUPLAM, distribuídos em turmas, de 
acordo com o tema abordado, participaram desse evento, conforme documento comprobatório 
entregue em arquivo eletrônico. 

Nota da fiscalização: O documento comprobatório enviado, trata-se da lista de presença, 
devidamente assinada, dos capacitados, que será arquivada na rede local da divisão de 
fiscalização da PROPLAN. 
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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: 01/09/2019 a 29/02/2020 (   ) 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) 

1. Realizar estudos análise de Água 
Purificada para processo de 
validação da água (fases I, II e III), 
em 10 pontos de coleta no NUPLAM 

Estudo 
Realizar estudos análise de Água Purificada para 
processo de validação da água (fases I, II e III), em 10 
pontos de coleta no NUPLAM 

Relatório 01 04 08 12 

Nota Explicativa: Documentos comprobatórios entregues em arquivo eletrônico. 
2. Realizar estudos do processo de 
validação e aprimoramento dos 
sistemas computadorizados no 
NUPLAM 

Estudo 
Realizar estudos do processo de validação e 
aprimoramento dos sistemas computadorizados no 
NUPLAM 

Estudo 06 05 05 10 

Nota Explicativa: Documentos comprobatórios entregues em arquivo eletrônico. 
3. Ampliar ações na área de 
medicamentos, através da pesquisa 
e desenvolvimento de novas 
formulações farmacêuticas. 

Execução 
Ampliar ações na área de medicamentos, através da 
pesquisa e desenvolvimento de novas formulações 
farmacêuticas. 

Projeto 01 01 00 01 

Nota Explicativa: Não houve projeto no período que compreendido entre 01/09/2019 e 29/02/2020, além do que já foi apresentado. 
4. Apoiar o Programa Descarte de 
Medicamentos de Uso Domiciliar: 
Descarte Consciente. 

Execução 
Apoiar o Programa Descarte de Medicamentos de 
Uso Domiciliar: Descarte Consciente. 

Projeto 01 01 00 01 

Nota Explicativa: Não houve projeto no período que compreendido entre 01/09/2019 e 29/02/2020, além do que já foi apresentado. O Projeto de Extensão “Descarte de 
Medicamentos de Uso Domiciliar – Descarte Consciente” (PJ442-2019), permaneceu vigente até o dia 31.12.2019. Esse projeto foi contabilizado no Relatório de Prestação de 
Fiscalização N° 419. 
5. Promover evento científico na 
área de medicamentos 

 Promover evento científico na área de medicamentos Evento 01 01 00 01 

Nota Explicativa: Não houve evento científico no período que compreendido entre 01/09/2019 e 29/02/2020 
6. Apoiar a PDP celebrada com o 
Laboratório privado EMS para 
Produzir OLANZAPINA nas fases de 

Execução 
Apoiar a PDP celebrada com o Laboratório privado 
EMS para Produzir OLANZAPINA nas fases de 
embalagem primária, secundária e terciária e outras 

Caixa/ 
embarque 

8.000 31.815 7.237 39.052 
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embalagem primária, secundária e 
terciária, e outras etapas do 
processo produtivo com objetivo de 
atender demandas do MS. 

etapas do processo produtivo com objetivo de atender 
demandas do MS. 

Nota Explicativa: Cada caixa de embarque do medicamento corresponde a 56 caixas unitárias (contendo 30 comprimidos). 
No período alvo deste relatório (01/09/2019 e 29/02/2020) ocorreram 2 pautas de fornecimento (Pauta N° 277/2019 e N° 311/2019), referentes ao TED 11/2019, totalizando 
7.237 caixas de embarque fornecidas ao Ministério da Saúde. O valor de 8000 caixas de embarque foi o valor previsto. No entanto, o Ministério da Saúde demandou valor 
superior e o projeto conseguiu atender a contento. Documentos comprobatórios entregues em arquivo eletrônico. 
7. Apoiar a PDP celebrada com o 
Laboratório privado EMS para 
Produzir o medicamento 
FINGOILIMODE nas fases de 
embalagem primária, secundária e 
terciária, conforme demanda do MS. 

Execução 

Apoiar a PDP celebrada com o Laboratório privado 
EMS para produzir o medicamento FINGOLIMODE 
nas fases de embalagem primária, secundária e 
terciária, conforme demanda do MS 

Caixa/ 
embarque 

2.000 00 00 00 

Nota Explicativa: Para o cumprimento desta meta estava prevista a entrega mediante demanda do MS de 2000 caixas/embarque do medicamento Fingolimode. Conforme o 
rito previsto na Portaria No. 2531 que regula o processo das Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) uma parceria é, de fato, iniciada na FASE III, quando o 
Ministério da Saúde (MS) apresenta demanda do medicamento e é iniciada a transferência da tecnologia. Até o momento o MS não apresentou demanda para o referido 
medicamento e, consequentemente, não tivemos o cumprimento da meta. 
 

Nota da Fiscalização: A coordenação disponibilizou os documentos comprobatórios para as quantidades informadas na coluna ‘quantidade executada no 
período’. Tais documentos serão arquivados na rede local da divisão de fiscalização da PROPLAN. Especificamente sobre a comprovação da quantidade 
executada para a meta 06, segue recomendação no item 11 deste relatório. 
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IX – Roteiro de Acompanhamento – RESULTADOS ACADÊMICOS 
 
9.1 – Resultados Esperados (Cláusula 8ª do contrato 5073/2018 UFRN/FUNPEC);  
 

INDICADOR Quant. 

1. Números de participantes INTERNOS nas ações de extensão; 

Observação: Apoio ao Programa Descarte de Medicamentos de Uso Domiciliar: 
Descarte Consciente; 

12 

2. Número de projetos de iniciação científica realizados em função do projeto; 

Observação: Desenvolvimento de dois projetos de pesquisa com publicação de 
trabalhos em eventos científicos, desenvolvimento de TCC e dissertação de 
mestrado 

05 

3. Capacitação relacionada com o objeto do projeto; 

Observação: Desenvolvimento de 06 estudos do processo de validação e 
aprimoramento dos sistemas computadorizados no NUPLAM. 

03 

 

Nota da Coordenação:  

Indicador 1: Ação de Extensão - “Descarte de Medicamentos de Uso Domiciliar – Descarte 
Consciente” (PJ442-2019). A ação conta com a participação de 10 servidores do NUPLAM. A 
vigência da ação compreende o período de 02/01/2019 a 31/12/2019. Documento 
comprobatório entregue na Meta 4 (Quadro de Metas – item 8.1). 

Indicador 2: TCC: Avaliação da Qualidade de Comprimidos de Maleato de Enalapril pós-
comercializados. Documento comprobatório entregue no item 9.2 (Resultados Alcançados) – 
no item 22 da tabela “Indicadores de Resultado Acadêmico do Projeto”. 

Indicador 3: Documentos comprobatórios entregues na Meta 2 (Quadro de Metas – item 8.1). 

 
9.2 – Resultados Alcançados no período de 01/09/2019 a 29/02/2020; 
 

INDICADORES DE RESULTADO ACADÊMICO DO PROJETO Quant. 

1.  Ações de Extensão;  

Nota da Coordenação: Refere-se ao: “Descarte de Medicamentos de Uso Domiciliar 
– Descarte Consciente” (PJ442-2019 - 02/01/2019 a 31/12/2019). 

Documento Comprobatório entregue no Item 9.2 – Indicador 1. 

Nota da Fiscalização: Trata-se da mesma ação extensão já apresentada na 
fiscalização anterior. 

01 

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: O número de participantes com vínculo com a UFRN 
corresponde aos participantes da Ação de Extensão citada no item 1: 

“Descarte de Medicamentos de Uso Domiciliar – Descarte Consciente” (PJ442-
2019). 

53 

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 Coordenação1: A quantificação do número de participantes (público 
externo) na ação de extensão (código: PJ442-2019) é uma previsão já atualizada, a 

610 
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sede fica no Centro de Convivência e atende a uma demanda diária, estimada em, 
pelo menos, 5 pessoas ao dia. A base desta estimativa foi realizada mediante média 
do número de descartes diários acompanhados pelos participantes do projeto. 

O valor apresentado corresponde a estimativa de descartes diários no período de 
01/09/2019 à 31/12/2019 (término da ação de extensão). 

Nota da Fiscalização: Na fiscalização anterior havíamos recomendado que a 
coordenação desenvolvesse um método que materializasse a quantidade de 
pessoas que descartam seus medicamentos no ponto de coleta da ação de extensão 
‘Descarte de Medicamentos de Uso Domiciliar – Descarte Consciente’, a fim de que 
nessa fiscalização a quantidade de pessoas inseridas como participantes da ação 
fosse comprovada de forma adequada. O método foi desenvolvido? 

Nota da Coordenação: Não reconhecemos ser necessária uma metodologia, mas 
adiantamentos que, a partir de junho/2020, estaremos quantificando o número de 
usuários que estão aderindo ao serviço desenvolvido pelo projeto de extensão. Não 
poderemos incluir nessa quantificação aquelas pessoas que não entregam seu 
resíduo de medicamento doméstico, deixando-os apenas em sacolas, em momentos 
fortuitos. 

4. Municípios do RN contemplados por ações de extensão; 

Nota da Coordenação: As ações foram desenvolvidas no município de Natal/RN. 
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;  

TÍTULO: Stability of extemporaneous sulfadiazine oral suspensions from 
commercially available tablets for treatment of Congenital Toxoplasmosis 
AUTORES: Brunna Soares Rodrigues Costa, Leandro Pontes do Nascimento, 
Marcelo Vítor de Paiva Amorim, Ana Paula Barreto Gomes, Lourena Mafra Veríssimo 
ANO: 2019 
 
Nota da Coordenação: O artigo acima foi informando no relatório de fiscalização 
anterior como artigo científico produzido, mas não publicado. 
 
TÍTULO: Prosopis juliflora as a new cosmetic ingredient: Development and clinical 
evaluation of a bioactive moisturizing and anti-aging innovative solid core 
AUTORES: Gabriel A.B. Damasceno, Stella M.A.G. Barreto, Fernanda P.S. 
Reginaldo, Augusto L. Souto, Marília M.F. Negreiros, Rony L.S. Viana, Talita K.B. 
Pinto, Cláudia C. Daher, Jean A.A. Silva-Filho, Rafael A.O. Moura, Milena A. Silva, 
Walteça L.L. Silveira, Andreza A. Medeiros, Elissa A. Ostrosky, Lourena M. 
Veríssimo, Guilherme L. Sassaki, Patrícia S. Lopesd, Valéria S.F. Sales, Hugo A.O. 
Rocha, Alberto J. Cavalheiro, Raquel B. Giordani, Márcio Ferrari 

06 
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ANO: 2020 
 
TÍTULO: Laboratory-Scale Preparation and Characterization of Dried Extract of 
Muirapuama (Ptychopetalum olacoides Benth) by Green Analytical Techniques 
AUTORES: Ester Paulitsch Trindade, Franklin Teixeira Regis 1, Gabriel Araújo da 
Silva, Breno Nunes Aguillar, Marcelo Vítor de Paiva Amorim, George Leandro Ramos 
Ferreira, Cícero Flávio Soares Aragão and Lílian Grace da Silva Solon 
ANO: 2020 
 
TÍTULO: pH-responsive release system of isoniazid using palygorskite as a 
nanocarrier 
AUTORES: Elmar Damasceno Junior, Janiele Mayara Ferreira de Almeida, Isabel do 
Nascimento Silva, Mikaely Lizandra Moreira de Assis, Lamara Maciel dos Santos, 
Elizete Faustino Dias, Victor Eduardo Bezerra Aragão, Lourena Mafra Veríssimo, 
Nedja Suely Fernandes, Djalma Ribeiro da Silva. 
ANO: 2020 

Nota da Coordenação: Documentos comprobatórios entregues em arquivo 
eletrônico. 

TÍTULO: pH-Dependent release system of isoniazid carried on nanoparticles of sílica 
obtained from expanded perlite 
AUTORES: Janiele Mayara Ferreira de Almeida, Elmar Damasceno Júnior, Lourena 
Mafra Verríssimo, Nedja Suely Fernandes. 
ANO: 2019 
 
TÍTULO: Salting-out assisted liquid-liquid extraction method combined with GC-MS 
for the determination of topiramate in aqueous solutions: development and 
application of the methodology 
AUTORES:. Janiele Mayara Ferreira De Almeida, Elania Maria Fernandes Silva, 
Lourena Mafra Veríssimo & Nedja Suely Fernandes 
ANO: 2019 
 
Nota da Coordenação: Os dois últimos artigos mesmo tendo publicação  anterior, 
foram apresentados à coordenação do projeto apenas neste período (01/09/2019 a 
29/02/2020). 

Nota da Coordenação: Documentos comprobatórios entregues em arquivo 
eletrônico. 

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; --- 
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22. Trabalhos de conclusão de curso realizados em função do projeto; 

TÍTULO: Avaliação da Qualidade de Comprimidos de Maleato de Enalapril pós-
comercializados 
AUTOR: Arthur Fernando Silva Andrade dos Santos 
ANO: 2019 
Nota da Coordenação: Vínculo do autor com o projeto: Bolsista de apoio técnico 

01 

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); --- 

 

Nota da Fiscalização: A coordenação comprovou todas as quantidades inseridas como 
executadas no quadro acima, exceto para o item 3, conforme nota da coordenação presente no 
quadrículo correspondente. Todos os documentos enviados serão arquivados na rede local da 
divisão de fiscalização da PROPLAN.    

 
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); 
 

Como é de conhecimento amplo, o NUPLAM nos últimos anos vem buscando 

desenvolver medicamentos de qualidade e de baixo custo com sua planta fabril, com o escopo 

de, enquanto laboratório público, promover serviços farmacêuticos que atendam a diversos 
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programas do Ministério da Saúde; e que, por sua vez, contribua para a promoção, a proteção 

e a recuperação da saúde. Essas são ações que terão um considerável impacto nas atividades 

acadêmicas, haja visto que a qualidade da planta fabril deve significar qualidade de laboratório 

no apoio à atividade acadêmica.   

Neste viés, buscando viabilizar a modernização do parque produtivo industrial do 

NUPLAM foi aprovado o Projeto n°. 5073/2018 – UFRN, cujo objetivo é desenvolver atividades 

científicas e tecnológicas para à promoção da pesquisa, da inovação e do fortalecimento da 

cadeia produtiva de medicamentos estratégicos para o SUS, além da concretização de 

transferências de tecnologias com as Parcerias de Desenvolvimento Produtivo (PDP).  

Face ao exposto e à documentação apresentada, os resultados obtidos são 

considerados satisfatórios, haja vista termos atingido nosso objetivo que é de apoiar as 

atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação. 

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

No encerramento da 1ª ação de monitoramento concernentes aos aspectos 

físico/acadêmicos do projeto em tela, já havíamos observado que em seu 1º ano de execução 

o projeto já tinha alcançado praticamente todas as metas de cunho acadêmico, assim como 

atingido seus resultados acadêmicos pactuados. Na presente ação, verificamos que para 

algumas dessas metas, suas quantidades programadas já foram superadas de forma 

desproporcional (metas 01, 02 e 06). Desse modo, RECOMENDAMOS NOVAMENTE que a 

coordenação readeque o cronograma de execução do projeto, a fim de que ele possa indicar 

outros resultados a serem alcançados no transcorrer dos próximos 3 anos e meio, e assim 

equilibre a apresentação dos produtos com as novas quantidades a serem propostas.   

Quanto aos documentos enviados como comprovações da execução das metas do 

projeto, RECOMENDAMOS para a meta 06, que na próxima fiscalização a coordenação 

apresente não apenas a pauta de distribuição de medicamento enviada ao NUPLAM pelo 

Ministério da Saúde, mas também envie documentos que comprovem o envio e a recepção dos 

medicamentos pelos respectivos entes federativos. 

Por fim, RECOMENDAMOS que ao preencher o Relatório de Execução Físico-

Financeira (REFF) junto a Fundação de Apoio, a coordenação utilize o quadro de metas deste 

relatório como espelho, e reproduza fielmente as informações inseridas naquele campo, caso 

os períodos de abrangência das quantidades executadas sejam idênticos. 
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XII – Roteiro de Acompanhamento – CONCLUSÃO 
 
12.1 – Parecer técnico 
 
Período de abrangência: 01/09/2019 a 29/02/2020 
 

Vistos e analisados os documentos e informações enviados pela coordenação do 

projeto/contrato 5073/2018, conforme disposição presente no art. 13 da Resolução nº 061/2016 

– CONSAD/UFRN1, relacionados às METAS E RESULTADOS ACADÊMICOS, escopo desta 

análise, e mediante as recomendações dispostas no item anterior, concluímos que o projeto 

“Desenvolvimento científico e tecnológico de medicamentos: Do apoio acadêmico à 

cadeia produtiva” ATINGIU PARCIALMENTE a dimensão físico-acadêmica pactuada. 

Contudo, considerando que o projeto tem vigência até agosto de 2023 e diante das entregas 

parciais realizadas, OPINAMOS PELA APROVAÇÃO DOS RESULTADOS apresentados nesta 

2ª fiscalização da PROPLAN. 

 
 

Natal/RN, 14 de maio 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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