
PROPLAN/UFRN – Relatório de Fiscalização de Projeto Acadêmico Página 1 - 18

Relatório de Fiscalização

Fiscalização nº 439 Período da ação 07/01/2020 – 11/02/2020

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 Nadja Patrícia Pontes Rêgo Sarmento

Telefone/e-mail (84) 3092-9200

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto Plano de Cultura da UFRN

Número do projeto (SIPAC) 216/2015

Tipo/Natureza do Projeto DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - ESTUDOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS

Coordenador TEODORA DE ARAUJO ALVES

Objeto

1. Instituir a Política de Cultura da UFRN, com base no Plano de Cultura da UFRN/MEC/MinC e
através da sua aprovação no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFRN (CONSEPE), com
vistas a contribuir para a formação artística, cultural, cidadã e crítica dos estudantes, servidores e
população do RN. 2. Implementar a política cultural da UFRN/Plano de Cultura, de modo articulado
com as metas do Plano de Desenvolvimento Institucional da UFRN (PDI 2010-2019), do Plano
Nacional de Cultura/MINC, do Plano Nacional de Educação/MEC e do Programa Cultura Viva/MINC,
tendo este sido objeto de adesão pela UFRN, por ocasião da Teia Nacional da Diversidade, em
2014.

Número do contrato 4945/2015 Vigência 01/12/2015 a 30/05/2020

Valor (R$)
1.125.000,00

Processo

Nº 23077.053710/2015-39
( x ) Submissão do projeto

Nº 23077.075416/2016-69
( x ) Prestação de Contas
( x ) 3ª Prestação de Contas Proplan

Origem do recurso

TED nº 089/2015

MinC-UFRN

Dados Bancários Banco: BCO BRASIL
Ag.: 3795-8 Cc: 11.264-x
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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

Teodora de Araújo Alves UFRN Coordenador do
projeto e Diretora
do NAC

991936110

teodora.alves@gmail.com

Bettina Rupp UFRN/DEA
RT

Bettinarupp.arte@gmail.com

II – Considerações Iniciais

A FUNPEC, em parceria com esta IFES celebraram o contrato nº 4945/2015, cujo
objeto está descrito na folha 1 (um) desse documento assinado em 1º/12/2015 e publicado em
04/12/2015 no Diário Oficial da União nº 232, pág. 94. O valor total do projeto importa em R$
1.125.000,00 . As cláusulas 13ª e 14ª versam, respectivamente, as condições de repasse e
pagamento, e prestação de contas.

Ademais, esta ação foi acionada pelo trâmite de rotina de controle da PROPLAN,
relativo à sua 3ª fiscalização abarcando o último trimestre de 2019: outubro, novembro e
dezembro, salientando-se também que o fiscal dessa parcial retoma em complemento o
trabalho fiscalizatório que foi desenvolvido pelo então servidor Anderson Amorim, o qual
proferiu parecer do que foi executado da dimensão técnica do projeto até setembro de 2019.
Outras fontes de informação documental desse Relatório de Fiscalização foram: o portal da
Transparência da FUNPEC, os Sistemas SIG-UFRN, o processo nº 23077.053710/2015-39 de
submissão e acompanhamento do projeto, autuado em pasta própria na PROPLAN nº
4945.21.1415, 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.
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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 o período referenciado nesta fiscalização ainda não, mas
períodos anteriores a este já foram analisados pela PROAD e estão registrados nos seus
pareceres financeiro constantes no processo de prestação de contas nº 23077.075416/2016-69.

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

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Esta ação foi provocada pelo próprio fiscal, de modo que ele não
recebeu nenhum parecer da PROAD concernente ao período contemplado.

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

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;
( x ) Sim
( ) Não

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 COORDENAÇÃO: Anexamos uma lista simplificada, ainda sem o número do
tombamento.

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: A apreciação acurada deste quesito é feito pela PROAD. Como o
fiscal não se valeu dos documentos consolidados no processo de prestação de contas, que é
oriundo por essa referida pró-reitoria, a manifestação direta da coordenação do projeto
confirmando discriminadamente tão somente a aquisição de alguns dos materiais permanentes
foi a única fonte acessada pelo fiscal. Os documentos fornecidos pela coordenação
demonstram a notas fiscais em que a FUNPEC adquire um Projetor OPTOMA EH512 DLP Full
HD 5000 lumens e um Estojo carregador EC34.
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VI – Roteiro de Acompanhamento – RECURSOS MATERIAIS DA UFRN

6.1 – Utilização de laboratórios da UFRN;
( ) Sim
( x ) Não
Horas/semana de utilização:

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

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

6.4 – Utilização da rede de TI da UFRN;
( x ) Sim
( ) Não
Horas/semana de utilização:

6.5 – Utilização do nome da UFRN;
( x ) Sim
( ) Não
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VII – Roteiro de Acompanhamento – EVENTOS

7.1 – Eventos realizados

SOLICITAÇÃO DO FISCAL: Informe todos os eventos realizados somente entre OUTUBRO A DEZEMBRO 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
120. Apresentação do programa Harmonias
Sonoras no Trabalho 29/10/2019

CCS/ museu câmara
Cascudo

70 Registro fotográfico

121. Seminário de Arte e Cultura da UFRN –
Edição nos Campi do interior

11 a
13/11/2019

Santa Cruz, Currais Novos
e Caicó

90

122. Apresentação do programa Harmonias
Sonoras no Trabalho

14/11/2019 Museu Câmara Cascudo 15

123. Homenagem aos 60 anos do livro “O
Arado” de Zila Mamede

14/11/2019 BCZM 50 Falta confirmação do relatório final.

124. O centenário de Oswaldo Lamartine 22/11/2019 Caicó 33
Site da PROEX

125. Palestra – Cinema nos EUA: indústria e
mercado independente

03/12/2019 NAC 20
Lista de presença em anexo, outras pessoas participaram
e não assinaram no turno da tarde

126. Homenagem aos 60 anos do livro “O
Arado” de Zila Mamede e lançamento do
Livro “Opúsculo Humanitário” de Nísia
Floresta

13/12/2019 BCZM 130

127. Catálogo do Patrimônio Artístico e
Cultural da UFRN

2019 UFRN Não se aplica
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128. Livro: Plano de Cultura da UFRN:
Percursos, Ações e Resultados. 2019 UFRN Não se aplica

129. Exposição individual de Selma Bezerra
“Imaginária” 24/10/2019 a

14/11/2019
Galeria Conviv’Art – UFRN 198

Livro de registro da artista conferido pelo setor
administrativo da galeria

130. Exposição Coletiva dos Alunos de Artes
Visuais do Atelier de Artes do NAC – 73
participantes + 6 instrutores

20/11/19 a
06/12/19

Galeria Conviv’Art e
BCZM – UFRN

180 Livro de registro da galeria – fotos em anexo

131. 1ª Mostra Modateca Têxtil –
Departamento de Engenharia Têxtil

10 a
17/12/2019

Galeria Conviv’Art – UFRN 34 Livro de registro da galeria – fotos em anexo

132. Exposição Regina Guedes – cerâmicas
18 a
20/12/2019

Galeria Conviv’Art – UFRN 60 Livro de registro da galeria – fotos em anexo

Nota da Coordenação: Os eventos citados envolveram os seguintes programas: Incubadora Cultural e Cine UFRN, Cultura e Memória, SigaArte e Circuito
Cultural da UFRN.
Nota da Fiscalização: em razão da carência de algumas comprovações mais contundentes que evidenciassem de pronto a execução das ações, achou-se
pertinente tecer recomendação no item 11.1 deste relatório. Ressalta-se, por oportuno, que todas as comprovações então obtidas estão guardadas 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 (acompanhamento do cronograma de execução);

ORIENTAÇÕES INICIAIS DO FISCAL À COORDENAÇÃO:

 De antemão é importante esclarecer que o valor apresentado na coluna da quantidade executada denominada “(a) NOS PERÍODOS ANTERIORES”,
da tabela abaixo, é reflexo da última fiscalização feita na qual ficou demonstrada a quantidade até então executada pelo projeto até SETEMBRO de
2019. Dessa forma, e no intuito de fecharmos todo o que foi executado no segundo semestre de 2019, pede-se à coordenação que primeiramente,
pela circunstância exposta, INFORME a quantidade em valores absolutos na coluna “(b) NO PERÍODO” relativa ao número de entregas executadas
a partir de OUTUBRO de 2019 até DEZEMBRO/2019.

 Por fim, atender, de forma ORGANIZADA, às solicitações de comprovações para cada meta. Como sugestão, a coordenação pode compartilhar
pasta na nuvem (onedrive ou googledrive) com a documentação comprobatória para cada meta ou etapa específica.

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

( x) Parcial – período de Execução da Parcela: de OUTUBRO a DEZEMBRO
de 2019

( ) Final – Período de Execução do projeto: SIGA

EXECUÇÃO FÍSICA

META ETAPA/FASE DESCRIÇÃO
UNID. DE
MEDIDA

QUANTIDADE
PROGRAMADA
NO PROJETO

QUANTIDADE EXECUTADA

(a) NOS
PERÍODOS

ANTERIORES
(até setembro

de 2019)

(b) NO
PERÍODO

(OUTUBR
O a

DEZEMBR
O/2019)

ACUMULADA
(a+b)

Meta 1: Aprovação, divulgação e
reconhecimento da Política de
Cultura da UFRN pelo Conselho
de Ensino, Pesquisa e Extensão

Planejamento
Entrega de minuta da Política de Cultura da UFRN à
Reitoria para apreciação das instâncias responsáveis.

Resolução 01 01 -- 01
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da UFRN (CONSEPE), tendo
como base o Plano de Cultura da
UFRN/Edital Mais Cultura nas
Universidades/MEC/MinC – Prazo
para aprovação no CONSEPE:
até o final do semestre 2015.2

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: segundo manifestação registrada no relatório de fiscalização nº 404 pelo então fiscal Anderson, o qual eu venho substituir em razão do
seu desligamento da UFRN, a meta 01 foi cumprida e devidamente comprovada.

Meta 2 - Designação do
Conselho Gestor que irá
coordenar, juntamente com o
Núcleo de Arte e Cultura da
UFRN e a Pró-Reitoria de
Extensão, o Plano de Cultura da
UFRN – Prazo para a designação
pela Administração da UFRN: até
o final do semestre de 2015.1

Planejamento

Convocação de Docentes que comporão o Comitê Gestor
do Plano de Cultura da UFRN, para reunião de
apresentação do Plano de Cultura aprovado no Edital
Mais Cultura; designação do referido Comitê Gestor
através de Portaria da Administração Central da UFRN.

Portaria 01 01 -- 01

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: segundo manifestação registrada no relatório de fiscalização nº 404 pelo então fiscal Anderson, o qual eu venho substituir em razão do
seu desligamento da UFRN, a meta 02 foi cumprida e devidamente comprovada.

Meta 3 - Consolidação dos
Programas Estruturantes em
Arte e Cultura que configuram e
concretizam o Plano de Cultura
da UFRN, de modo que deverá
haver uma realidade ampliada
em termos de inclusão,
fortalecimento e divulgação da
diversidade cultural local,
regional e brasileira tanto no
âmbito da UFRN quanto em
cidades do RN onde estão
situados os demais Campi da
UFRN. A meta é que a população
acadêmica e a população

Execução

3.1 Consolidação da implantação da Incubadora cultural
da UFRN (...)
3.2 Aumento em 50% no número de Grupos artísticos da
UFRN (...)
3.3 Aumento do número de Grupos e artistas
participantes dos Circuitos culturais da UFRN (...)
3.4 Ampliação do número de ações culturais realizadas
em diversos setores da UFRN, incluindo os demais
Campi no interior do RN, pelo Programa SigaArte na
UFRN (...)
3.5 Criação e atividade contínua do Cine UFRN (...)
Programas 9.0 8.0 12/2015 8/2018PROPLAN/UFRN
Relatório de Fiscalização de Convênio/Contrato
Acadêmico Pág. 11 de 17. Obs.: Algumas especificações
estão em formato resumido, prezando-se pelo núcleo da
especificação da Meta. A íntegra do cronograma de
execução está no plano de trabalho.
3.6 Aumento de 80% da participação de grupos e artistas
populares na UFRN, até 2016.2, através do Programa

Programas 09 08 00 08
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potiguar tenha duplicado, ao
final de dois anos de
implementação do Plano, seu
acesso à cultura através dos
referidos programas e mais
ainda que tenha ocorrido.

Chão de saberes, e de outros eventos permanentes da
UFRN (CIENTEC, Seminário de arte e cultura da UFRN,
Semanas de licenciaturas dos Cursos de Artes, entre
outros)
3.7 Reestruturação virtual e arquitetônica de salas do
Núcleo de Arte e Cultura da UFRN, tendo os acervos e
exposições de artes visuais situadas em ambientes mais
adequados e disponibilizados para uma maior quantidade
de pessoas, em torno de 60% de aumento de visitantes
virtuais e reais. Prazo: até 2016.2
3.8 Qualificação e fortalecimento da Rede de Museus da
UFRN (RUMUS), tendo aumentado em 50% o número de
ações que dinamizem e ampliem o acesso da população
em geral aos museus
universitários.
3.9 Aumento em 80% da acessibilidade cultural da UFRN

SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 03:

 Tendo em vista que o fiscal anterior aferiu a consolidação de 08, dos 09, programas do plano de cultura, pede-se que então, se essa for
a realidade ao período referenciado nesta ação, que a coordenação comprove agora a consolidação do programa estruturante restante
e, se possível, destacando os indicadores dos incrementos conferidos nele até dezembro de 2019.

Ps.: Apesar de a solicitação acima se limite tão somente ao programa ainda pendente de consolidação não há impedimento algum de
que a coordenação continue apresentando e comprovando as ações porventura desenvolvidas aos oito programas já consolidados.
Peço apenas deixe isso bem claro e bem organizado.

NOTA DA COORDENAÇÃO: Embora alguns programas já encontram-se consolidados, várias ações e eventos tiveram continuidade no período.
No entanto, o Programa Cine UFRN, relativo ao item 3.5, verifica-se que ainda não atingiu 100% da meta. De qualquer modo, é preciso destacar
que ao final do trimestre foi adquirido um projetor específico para salas de cinema, que facilitará as ações relacionadas a exibição de filmes.
Como consequência haverá a ampliação do público nestas atividades, inclusive contando com o apoio, sempre que for possível, de projeções
que utilizam audiodescrição e legendas em português, como incremento da acessibilidade. Acredita-se que com isso, seja viável atingir a meta 3
até a entrega do próximo relatório.

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: O item 3.5 mencionado pela coordenação refere-se a um dos programas descritos na meta 03. Diante da nota,
constata-se que a situação da meta, quanto ao número de programas consolidados, se mantém a mesma que foi verificada na fiscalização
anterior através do relatório de fiscalização nº 404: 08 programas.

Meta 4 - Consolidação da
primeira fase de
desenvolvimento da política
cultural da UFRN/Plano de

avaliação
Relatório da primeira etapa de desenvolvimento
dos Programas Estruturantes do Plano de Cultura
da UFRN, demonstrando aumento da relação
Universidade-sociedade, com ênfase na

relatório 01 01 -- 01



PROPLAN/UFRN – Relatório de Fiscalização de Projeto Acadêmico Página 10 - 18

Cultura, pretendendo-se que a
relação universidade-sociedade,
com ênfase na participação
efetiva de estudantes e da
população em vulnerabilidade
social, tenha aumentado
consideravelmente em torno de
60% em relação à fase anterior a
implementação do Plano de
Cultura. Prazo para a
consolidação da 1ª fase: 2016.2

participação efetiva de estudantes e da população
em vulnerabilidade social.

SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 04:

 Fornecer relatório parcial atualizado relativo ao que foi executivo na meta 04 até dezembro de 2019. Importante que nele esteja
destacado, quantitativamente, o indicador atual relacionado à intenção prevista na meta de aumento da relação Universidade-
Sociedade.

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: relatório fornecido, inclusive constando indicadores quantitativos quanto ao aumento pretendido de alguns
programas do Plano de Cultura a partir deste projeto.

Meta 05 - Aumento em 60% da
participação de expressões
artísticas da UFRN e da
comunidade externa, em eventos
permanentes da UFRN

execução

Aumento em 60% da participação de expressões
artísticas da UFRN e da comunidade externa, em
eventos permanentes da UFRN, principalmente
através de parcerias com as Fundações de
Cultura, Secretarias de Educação, fóruns
artísticos, Pontos de Cultura, incubadoras
culturais, instituições privadas, entre outras
parcerias que colaborem para tornar os eventos
diversificados culturalmente.

Parcerias
firmadas/car
tas de
anuências

35 35 -- 35

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: segundo manifestação registrada no relatório de fiscalização nº 404 pelo então fiscal Anderson, o qual eu venho substituir em razão do
seu desligamento da UFRN, a meta 05 foi plenamente cumprida e comprovada.
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Meta 06 - Relatório final de
desenvolvimento do Plano de
Cultura da UFRN

avaliação

Relatório final de desenvolvimento do Plano
de Cultura da UFRN, demonstrando
avanços, dificuldades e viabilidade para a
continuidade da execução da política de
cultura da UFRN.

Relatório 01 00 -- --

NOTA DO FISCAL META 06:

 Por óbvio, este relatório está previsto para o final da vigência do projeto.

Meta 7 - Catálogo com registros
do patrimônio artístico da UFRN

execução

Catalogação artística do patrimônio cultural
da UFRN, incluindo identificação,
organização e disponibilização de dados que
servirão como fonte de pesquisa tanto para
o público interno quanto para o público
externo.

catálogo/livr
o

01 00 02 02

SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 07:
 Caso esteja pronto, enviar comprovação. Senão, discorrer como está a confecção deste produto

NOTA DA COORDENAÇÃO: Os livros Plano de Cultura da UFRN: percursos, ações e resultados 2015-2019 e Catálogo do Patrimônio Artístico
e Cultural – NAC, nas versões impressas e em PDF (Repositório Institucional – UFRN) foram depositados em junho e lançados oficialmente em
setembro, na galeria Conviv’Art. No anexo estão os arquivos em PDF.
Link para as versões do catálogo no repositório institucional da UFRN: https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/27195 e do livro:
https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/27115 ou página do Plano de Cultura da UFRN:
https://planodeculturaufrn.wordpress.com/livros/

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Esses materiais foram baixados do links apresentados pela coordenação e estão guardados na rede local da
divisão da fiscalização da PROPLAN.
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IX – Roteiro de Acompanhamento – RESULTADOS ACADÊMICOS

9.1 – Resultados Esperados;
SOLICITAÇÃO DO FISCAL: Preencha o quantitativo, no quadro abaixo (item 9.2), dos
indicadores de resultados acadêmicos que o projeto em questão auferiu além daqueles já
demonstrados na 1ª e na 2ª fiscalização (Relatórios de fiscalização nº 293 e nº404). Caso as
opções do quadro não tenham correspondência ao contrato 4945/2015, descreva no item
37(outros) quais e quantos foram os indicadores acadêmicos que o contrato atingiu.

Conforme esses relatórios citados e os documentos obtidos pelo antigo fiscal eu não consegui
identificar de pronto o alcance das clausulas 8.1 e .8 2. Por favor, caso eles já tenham sido
alcançados, fazer anotação do seu quantitativo nos respectivos pontos 07 e 33 do quadro
presente no item 9.2 a seguir, além de fornecer os documentos comprobatórios.

Abaixo segue a relação dos resultados acadêmicos ratificados na cláusula de resultados do
contrato supracitado.

 Clausula 8.1 -Geração de novos produtos/processos: Quant: 1
Obs.: Aprovação, divulgação e reconhecimento da Política de Cultura da UFRN pelo Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão da UFRN (CONSEPE), tendo como base o Plano de Cultura da
UFRN/Edital Mais Cultura nas Universidades/MEC/MinC – Prazo para aprovação no CONSEPE: até
o final do semestre 2015.1

 Clausula 8.2 - Capacitação relacionada com o objeto do projeto: Quant: 1
Obs.: Consolidação da primeira fase de desenvolvimento da política cultural da UFRN/Plano de
Cultura, pretendendo-se que a relação universidade x sociedade, com ênfase na participação efetiva
de estudantes e da população em vulnerabilidade social, tenha aumentado consideravelmente em
torno de 60% em relação à fase anterior a implementação do Plano de Cultura. Prazo para a
consolidação da 1ª fase: 2017.2

 Clausula 8.3 - Ações de Extensão: Quant: 9
Obs.: Implementação dos Programas Estruturantes em Arte e Cultura que configuram e concretizam
o Plano de Cultura da UFRN, de modo que deverá haver uma realidade ampliada em termos de
inclusão, fortalecimento e divulgação da diversidade cultural local, regional e brasileira tanto no
âmbito da UFRN quanto em cidades do RN onde estão situados os demais Campi da UFRN. A meta
é que a população acadêmica e a população potiguar tenha duplicado, ao final de dois anos, seu
acesso à cultura através dos referidos programas e a todo aprendizado e trocas de saberes que
decorrerão dos mesmos.

 Clausula 8.4 - Parcerias firmadas com outras instituições (públicas, privadas, movimentos
sociais, etc): Quant: 35
Obs.: Aumento em 60% da participação de expressões artísticas da UFRN e da comunidade
externa, em eventos permanentes da UFRN, principalmente através de parcerias com as
Fundações de Cultura, Secretarias de Educação, fóruns artísticos, Pontos de Cultura, incubadoras
culturais, instituições privadas, entre outras parcerias que colaborem para tornar os eventos
diversificados culturalmente.

9.2 – Resultados Alcançados;

INDICADORES DE RESULTADO ACADÊMICO DO PROJETO Quant.

1. Ações de Extensão; 13

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

700

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

180

4. Municípios do RN contemplados por ações de extensão; 04
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5. Número de estudantes em residência médica, multiprofissional ou na área de
tecnologia da Informação relacionada com o objeto do projeto;

--

6. Atividade de atendimento a pacientes em hospitais ou ambulatórios
universitários aprovada em instâncias competentes na UFRN;

--

7. Curso de extensão relacionado com o projeto (iniciação/divulgação, atualização
e capacitação, Art. 12 da Resolução 077/2017-CONSEPE);

--

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

--

9. Artigo científico produzido (não publicado); --

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

--

11. Artigo completo submetido ou publicado em periódico nacional e/ou internacional
indexado;

--

12. Artigo completo submetido ou publicado em anais de eventos; --

13. Resumo publicado em anais de eventos; --

14. Artigo de divulgação publicado em revistas ou jornais, impressos ou digitais; --

15. Capítulo de livro publicado ou a ser publicado com ISBN; --

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

Nota do fiscal: referem-se à Meta 07
02

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; --
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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: Alguns dos produtos relativos ao Plano de Cultura estão sendo
realizados, ou até já foram, mas ainda não temos os registros dos relatórios finais.

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: as 13 ações computadas no quadro acima referem-se aos eventos
apresentados no 7.1 deste relatório.

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);

Algumas ações que foram realizadas nesse trimestre deram continuidade aos
programas já consolidados, como a ação de extensão Harmonias Sonoras, que levou música e
cultura para outros ambientes da Universidade, como o Museu Câmara Cascudo e o Centro de
Ciências da Saúde, fomentando o circuito cultural nesses locais. Em novembro foi realizado o
importante Seminário sobre cultura nas cidades de Santa Cruz, Currais Novos e Caicó, como
uma forma de fortalecer parcerias culturais e analisar as necessidades observadas nessas
regiões do estado, ativando os programas SIGAARTE e Circuito Cultural.

Durante o período, foram inauguradas quatro exposições na Galeria Conviv’Art do
NAC: Selma Bezerra apresentou uma série de pinturas em grandes formatos, em continuidade
ao edital de exposições 2019-2020; os alunos e instrutores do Atelier do NAC expuseram
algumas de suas obras realizadas ao longo do semestre; aconteceram, ainda, a primeira
mostra de moda do curso de Engenharia Têxtil da UFRN e a exposição de trabalhos em
cerâmica da professora aposentada do curso de Artes Visuais, Regina Guedes. A totalidade
das ações demostra uma grande diversidade de propostas culturais, que amplia os interesses
do público visitante e está de acordo com a nova capacidade estrutural do NAC e da Galeria
Conviv’Art.

Quanto ao programa Cultura e Memória, em novembro foram realizados os seguintes
eventos: homenagem ao centenário de Oswaldo Lamartine na Casa de Cultura Popular de
Caicó, e o lançamento de dois livros importantes da cultura potiguar na Biblioteca Central, O
Arado de Zila Mamede, comemorando 60 anos de sua primeira publicação, e Opúsculo
humanitário de Nísia Floresta, importante educadora e pensadora nascida no estado, que
contou com o apoio do projeto Escritoras Brasileiras do Senado Federal.
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Aproveitando a parceria institucional da cidade-irmã do Natal nos EUA, Maine, a
associação Partners of The Americas trouxe a produtora Breanna Penney à UFRN para proferir
palestra sobre o mercado de cinema nos EUA e os desafios da produção de filmes na
atualidade, que faz parte do programa Cine UFRN e também tem relação com as questões do
programa Incubadora Cultural.

O lançamento do livro sobre o Plano de Cultura da UFRN foi uma importante
realização acadêmica, porque apresentou de modo organizado e sistemático a maioria dos
eventos e ações relacionados ao plano. A publicação contempla e registra uma gama variada
de ações culturais e artísticas desde o início, em 2015, até o primeiro trimestre de 2019, bem
como trouxe relevantes depoimentos e discussões teóricas sobre o patrimônio artístico material
e imaterial da universidade, da região e da sociedade como um todo, pela voz de docentes do
Comitê gestor vinculados diretamente ao projeto.

Na sequência, ocorreu outro importante lançamento, o Catálogo do patrimônio
artístico e cultural da UFRN, que traz em detalhes aspectos históricos da constituição da
universidade e suas unidades, dos monumentos históricos e culturais, dos grupos artísticos nas
áreas de Artes Visuais, Dança, Teatro e Música, de seus festivais, grandes eventos e a
concessão de títulos honoríficos e eméritos.

Por fim, o trimestre apresentou uma ampla variedade de ações e eventos, buscando
aliar a integração das questões culturais e artísticas com as cidades que dispõe de campus da
UFRN, ouvindo os setores locais, seus anseios, dificuldades e propostas para a área da cultura,
dentro dos Programas SigaArte e de apoio aos Grupos Permanentes, objetivando efetivar as
atividades relacionadas ao plano vigente.

XI – Roteiro de Acompanhamento – RECOMENDAÇÕES DO FISCAL

11.1 – Recomendações do fiscal após análises;

De antemão, reitera-se que esta ação é complementar a todas aquelas que foram
realizadas pelo então servidor Anderson Amorim, o qual eu venho substituir em razão do seu
desligamento da UFRN. Nesse sentido, informa-se que seu último parecer proferido para este
projeto referiu-se ao que foi executado até setembro de 2019, o que torna indispensável
revisitar tudo aquilo que já foi considerado por ele como plenamente executado no tocante à
dimensão física/acadêmica do projeto. Dito isto, seguem as considerações:

 A fim de enriquecer ainda mais o inventário comprobatório e, sobretudo, alinhado ao
que preconiza os órgãos de controle, recomenda-se que coordenação envide maior
atenção na produção de documentos ou outro tipo de evidências materiais que atestem
prontamente a execução das ações realizadas pelo projeto. Essa recomendação
decorre da observação de que alguns eventos apresentados no item 7.1 careceram de
comprovações plenas conforme o alcance descrito das suas respectivas atividades
executadas, por exemplo:

 No evento de numeração 121, só foi observada comprovação das
atividades realizadas em Caicó; Santa Cruz e Currais Novo, não.

 Nos eventos de numeração 123 e 124, só foram verificados cartazes de
divulgação dos eventos, comprovação quanto as atividades, como: roda
vida e visita guiada, não foi identificada, pelo menos, com a clareza
desejada a exemplo das comprovações que foram fornecidas para o
evento de numeração 126.

 É oportuno também recomendar que com a proximidade do término da vigência deste
projeto: maio/2020, e exemplo do foi demonstrado no relatório fornecido nesta ação
para a meta 04, a coordenação consolide até lá relatório(s) contendo, se possível,
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indicadores quantificados que demonstrem os aumentos finais obtidos pelo projeto que
foram previstos em suas metas e resultados esperados. Ou seja, apresentação de
números que mostrem a realidade antes e depois do projeto, referente às intenções de
impacto prático.

 Proceder a organização também das comprovações, a serem fornecidas, referentes aos
resultados previstos nas clausulas 8.1 e 8.2 (Geração de novos produtos/processos e
Capacitação relacionada com o objeto do projeto). Com já informado, não foi possível
perceber o alcance deles nos relatórios de fiscalização anteriores.
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XII – Roteiro de Acompanhamento – CONCLUSÃO

12.1 – Parecer técnico;

Vistos e analisados, conforme disposição presente no art. 13 da Resolução nº 061/2016 –
CONSAD/UFRN1, os documentos fornecidos pela coordenação, bem como os documentos
instruídos na pasta 4945.21.1415 – contrato 4945/2015 relacionados às metas e aos
resultados acadêmicos e mediante as recomendações feitas no item anterior, conclui-se que o
projeto “Plano de Cultura da UFRN” ATINGIU PARCIALMENTE a dimensão física-acadêmica
pactuada. No entanto, considerando que o referido contrato encontra-se dentro do prazo de
execução e diante da constatação da evolução das suas ações, OPINA-SE PELA
APROVAÇÃO dos produtos acadêmicos apresentados nesta 3ª fiscalização parcial da
PROPLAN.

Natal/RN, 11 de fevereiro 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 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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