
PROPLAN/UFRN – Relatório de Fiscalização de Projeto Acadêmico Página 1- 19

Relatório de Fiscalização

Fiscalização nº 426 Período da ação 31/10/2019 - 03/12/2019

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 PROJETO APLICADO A FORMAÇÃO NO SUS PARA O MAIS MÉDICOS E O MAIS
ESPECIALIDADES

Número do projeto
(SIPAC)

184/2015

Tipo/Natureza do Projeto EXTENSÃO - CURSO DE DIVULGAÇÃO PESQUISA CIENTÍFICA - BÁSICA

Coordenador RICARDO ALEXSANDRO DE MEDEIROS VALENTIM

Objeto

Pesquisar, elaborar, especificar, desenvolver e aplicar protocolos e processos para
educação permanente dos trabalhadores do sistema únicos de saúde que estejam em
consonância com as Políticas Nacionais de Educação Permanente em Saúde. Também
perfaz este objetivo estudar, pesquisar e desenvolver ferramentas para prover suporte on
line a quaisquer modalidade de formação para os médicos do Programa mais Médicos, do
Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica – PROVAB e também para
os médicos do Programa Mais Especialidades.Pesquisar processos de operação logística
para formação em larga escala no campo da educação permanente na saúde;

Número do instrumento 4913/2015 Vigência 17/12/2015 a 30/06/2020

Origem do recurso TED-MS nº053/2015
Processo

( x ) 3ª Prestação de Contas à
PROPLAN

Valor (R$) 27.807.179,88

Dados Bancários Banco: BCO BRASIL Ag.: 3795-8 Cc: 11.247-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

Ricardo Valentim UFRN Coordenador ricardo.valentim@ufrnet.br

Milena C. Duarte de Almeida UFRN Pesquisadora
LAIS

milenaduartea@gmail.com

II – Considerações Iniciais

A FUNPEC, em parceria com esta IFES celebraram o contrato nº 4913/2015,
cujo objeto está descrito na folha 1 (um) desse documento assinado em 18/12/2015 e
publicado em 17/12/2015 no Diário Oficial da União nº 244, pág. 113.O valor total do projeto
importa em R$ 27.807.179,88 (vinte e sete milhões, oitocentos e sete mil, cento e setenta e
nove reais e oitenta e oito centavos) conforme cláusula 12ª do contrato. As cláusulas 13ª e 14ª
versam, respectivamente, sobre as condições de repasse e pagamento, e prestação de contas.

Ademais, esta fiscalização foi deflagrada por motivação do próprio fiscal da PROPLAN
após perceber, em controle próprio, o lapso temporal de mais de 180 dias transcorrido desde
última ação feita. Outras fontes de informação documental desse Relatório de Fiscalização
foram: o portal da Transparência da FUNPEC, os Sistemas SIG-UFRN, o processo nº
23077.036931/2015-42 de submissão e acompanhamento do projeto, autuado em pasta
própria na PROPLAN nº 4913.21.1415, 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.

III – Roteiro de Acompanhamento – ASPECTO FINANCEIRO

3.1 – O projeto já foi objeto de processo de prestação de contas (PROAD);
( ) Sim
( x ) Não



PROPLAN/UFRN – Relatório de Fiscalização de Projeto Acadêmico Página 3- 19

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Em razão dos motivos expostos nas considerações iniciais, sobre
o processo de prestação de contas, considerou-se negativar este item, se bem que não foi
descartado o fato da análise de prestação de contas quanto à dimensão financeira estivesse
em andamento na PROAD durante esta ação da PROPLAN.

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

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Reitera-se que esta ação foi deflagrada por motivação do próprio
fiscal da PROPLAN após perceber o lapso temporal de mais de 180 dias transcorrido desde
última ação feita.

3.3 – O parecer financeiro emitido pela PROAD 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;
( ) 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:

NOTA DA COORDENAÇÃO: O Projeto está sendo desenvolvido no Laboratório de Inovação
Tecnológica em Saúde – LAIS/HUOL/UFRN e na Secretaria de Educação a Distância da UFRN.
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6.2 – Utilização de salas de aula da UFRN;
( ) Sim
( x ) Não
Horas/semana de utilização:

NOTA DA COORDENAÇÃO:

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

NOTA DA COORDENAÇÃO: No andamento do projeto trabalhamos com a utilização dos
seguintes materiais de consumo: resma de papel, cartucho de tinta para impressões, clipes,
grampos, canetas, corretivos, lápis piloto para quadro, cola e marcadores de texto.

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

NOTA DA COORDENAÇÃO: Sim, se faz necessária devido à natureza do projeto que
essencialmente trata do uso das tecnologias de informação e comunicação por meio da
Internet, sendo essa rede de TI uma das ferramentas de trabalho indispensável e essencial
para a construção o objeto de pesquisa do projeto.

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

NOTA DA COORDENAÇÃO: Tudo que é relacionado ao projeto quando divulgado seja em
redes sociais ou outros meios de comunicação solicitamos que sejam incluídos o nome da
UFRN, uma vez que ela é a instituição autora do projeto.
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VII – Roteiro de Acompanhamento – EVENTOS

7.1 – Eventos realizados

SOLICITAÇÃO DO FISCAL: Informe e comprove todos os eventos porventura realizados com os RECURSOS do projeto a partir de Março de 2019 até
Outubro 2019, mencionando: data, local e participantes. Forneça, como anexo, 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)

PS.: no plano de aplicação do projeto há a previsão de gasto com a organização de eventos. E na clausula 8.11 são esperados a realização de 03 eventos
de divulgação de resultados e integração de equipes (vide p.18)

Evento Data/Período Local Nº de participantes Observações

I SEMINÁRIO DO PROGRAMA DE
EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE DA
FAMÍLIA - PEPSUS

01/02/2019 Natal/RN 53
*Conforme Folder de apresentação dos TCCs. Link
do evento:
https://www.youtube.com/watch?v=Iuvod7bO3-4.

I SEMINÁRIO DO PROGRAMA DE
EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE DA
FAMÍLIA - PEPSUS

15/02/2019 Aracajú/SE 32

*Conforme Folder de apresentação dos TCCs.
Vídeos e defesas:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0umkFOK
SOyR6_pyvqfY0tsYlZr7ekV7Y

I SEMINÁRIO DO PROGRAMA DE
EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE DA
FAMÍLIA - PEPSUS

19/02/2019 Macapá/AP 20

*Conforme Folder de apresentação dos TCCs.
Vídeos e defesas:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0umkFOK
SOyR6_pyvqfY0tsYlZr7ekV7Y

I SEMINÁRIO DO PROGRAMA DE
EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE DA
FAMÍLIA - PEPSUS

22/02/2019 Boa Vista/RO 10

*Conforme Folder de apresentação dos TCCs.
Vídeos e defesas:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0umkFOK
SOyR6_pyvqfY0tsYlZr7ekV7Y
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OFICINA DE CONTEUDISTAS 12/04/2019 Natal/RN 07 Conforme lista de presença.

OFICINA DE CONTEUDISTAS 27/06/2019 Natal/RN 02 Conforme lista de presença.

OFICINA DE CONTEUDISTAS 26 e 27/09/19 Natal/RN 13 Conforme lista de presença.

OFICINA DE CONTEUDISTAS 25/10/2019 Natal/RN 09 Conforme lista de presença.

NOTA DA COORDENAÇÃO: Ocorreram 06 eventos no período com o total de 94 participantes.

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: o quantitativo desses eventos foram também atribuídos ao ponto 01 do item 9.2. Todas comprovações fornecidas. Os dois eventos
tachados significam que eles já foram demonstrados na fiscalização anterior que foi concluída em abril de 2019.
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VIII – Roteiro de Acompanhamento – METAS DO PROJETO

8.1 – Quadro de metas (acompanhamento do cronograma de execução);

Orientações do fiscal:

 Primeiramente, na coluna (b) NO PERÍODO, informe a quantidade executada das metas para o período estabelecido para esta ação (DE
MARÇO 2019 ATÉ OUTUBRO 2019). O quadro abaixo já contempla os ajustes feitos no plano de trabalho com o advento do 1º termo aditivo
ao contrato 4913/2015

 E na sequência, por óbvio, enviar ORGANIZADAMENTE as comprovações que correspondam às quantidades anotadas em cada meta.

EXECUÇÃO FÍSICA

META
ETAPA/FASE

(*)
DESCRIÇÃO UNID. DE MEDIDA

QUANTIDADE
PROGRAMADA
NO PROJETO

QUANTIDADE EXECUTADA

(a*) NOS
PERÍODOS

ANTERIORES
(até 02/2019)

(b) NO
PERÍODO
(Março de
2019 até

Outubro de
2019)

ACUMULADA (a+b)

Meta 1: Disponibilizar
6.000 horas em ofertas

educacionais na
modalidade EAD, com
carga horária variada

execução

Estudar, pesquisar e ofertar recursos
educacionais na modalidade EAD
que deverão ser oferecidos para o
SUS

horas 6.000 3.886 718 4.604

SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 01– Além de anotar a quantidade correspondente ao que foi executado no período de MARÇO até OUTUBRO (b)
de 2019, peço também que envie alguma comprovação da quantidade total acumulada (a+b) de horas EAD já ofertadas pelo projeto.

Ps. Na 2ª fiscalização foi fornecido um relatório constando discriminadamente esses quantitativos.

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

( x) Parcial – período de Execução da Parcela: de MARÇO de 2019 até
OUTUBRO de 2019

( ) Final – Período de Execução do contrato4913.21.1415: SIGAP Nº 662015
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NOTA DA COORDENAÇÃO: Inserido o relatório técnico atualizado com o descritivo dos cursos e a carga horária executada. Realizada a correção do
executado anteriormente para 3.886 com o somatório do período de 718 horas, totalizando 4.604.

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Reitera-se que nesta ação a coordenação retificou a quantidade executada da meta, de modo que realçou um decréscimo do
que ficou consolidado na fiscalização anterior materializada no relatório de fiscalização nº 366. Conforme relatório fornecido pela coordenação, esse
ajuste que foi feito corresponde de fato à quantidade de 162 módulos até então elaborados pela UFRN e que foram ofertados no AVASUS até agosto de
2019. Esse quantitativo exprime o percentual de 76,73% das horas educacionais programadas.

Meta 2: Capacitar
400.000 vagas em

cursos na modalidade
à distância para os
programas e Redes

Prioritárias

execução

Estudar, pesquisar e capacitar os
profissionais de saúde nos
programas e redes prioritárias do
SUS

vagas 400.000 367.447 78144 445.591

SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 02 – Além de anotar a quantidade correspondente ao que foi executado no período de MARÇO até OUTUBRO (b)
de 2019, peço também que envie alguma comprovação da quantidade total acumulada (a+b) de vagas preenchidas e, consequentemente,
capacitadas pelo projeto.
Ps. Na 2ª fiscalização foi fornecido um um print de 10/04/2019 da página do avasus. Ao início desta ação verifiquei que o número encontra-se em
Direito a Certificação:445.591. Deste modo, pode-se considerar ele e sua subtração com a quantidade consolidada na 2ª ação, aqui na coluna (a),
para atribuição da da coluna (b)?

NOTA DA COORDENAÇÃO: sim, durante o período ocorreram 78.144 usuários com direito à certificação, totalizando 445.591.

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: foi acessado sítio da internet, https://avasus.ufrn.br/local/avasplugin/dashboard/transparencia.php, que comprova o
quantitativo acumulado informado.

Meta 3: Ofertar 6.000
vagas nas áreas de

formação de
preceptores, gestão da
informação e medicina

de família e
comunidade para o

execução

Pesquisar e planejar as ofertas de
vagas para o programa mais
médicos

Vagas 6.000 2.900 00 2.900
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programa mais
médicos

SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 03 – Além de anotar a quantidade correspondente ao que foi executado no período de MARÇO até OUTUBRO (b)
de 2019, peço também que envie alguma comprovação da quantidade total acumulada (a+b) de vagas ofertadas relativas à formação de
preceptores, gestão da informação e medicina de família e comunidade para o programa mais médicos.

Ps. Na 2ª fiscalização foram fornecidos, para comprovação, os editais nº 01/2018 – ESUFRN/SEDIS/UFRN, nº 02/2018– ESUFRN/SEDIS/UFRN e nº
03/2018– ESUFRN/SEDIS/UFRN.

NOTA DA COORDENAÇÃO: Durante o período não foram abertas novas vagas nos cursos de especialização (Preceptoria, Saúde da Família e
Informática em Saúde), tendo em vista que a parcela em atraso chegou somente na competência de abril de 2019. Com isso, foram realizadas novas
contratações e treinamentos para ser dada a continuidade nas referidas especializações.

Meta 4 (antiga
Meta 01): Pesquisar

processos de
operação logística
para formação em

larga escala

Estudo

Desenvolver pesquisa sobre os
processos de operação logística para
formação em larga escala

documento 01 01 00 01

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Meta já foi concluída e isso se confirmou nas ações anteriores. Logo, não houve o que solicitar nesta 3ªação.

Meta 5 (antiga
Meta 02):

Desenvolver pesquisa
e implementar
sistemas para

viabilizar as operações
lógicas em ambiente

virtual de
aprendizagem

execução

Pesquisar, desenvolver e
implementar sistemas para viabilizar
as operações lógicas em ambiente

virtual de aprendizagem

Código versionado 02 02 00 02
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SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 05 – Enviar comprovação para o caso do projeto ter produzido outra ferramenta além daquelas duas
comprovadas, para então meta 02, na ocasião da 1ª fiscalização.

NOTA DA COORDENAÇÃO: Sem atualização do código versionado.

Meta 06 (antiga
Meta 03):

Desenvolver métodos
de suporte online em
plataforma auto-
instrucionais

Controle de
qualidade

Estudar, pesquisar e desenvolver
métodos de suporte online em
plataforma auto-instrucionais

Documento 01 02 00 02

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Meta já foi concluída e isso se confirmou nas ações anteriores. Logo, não houve o que solicitar nesta 3ªação.

Meta 07: Pesquisar,
desenvolver objetos
de aprendizagem para
atender as demandas
do Mais Médicos do
PROVAB e do Mais
Especialidades

estudo

Pesquisar e desenvolver objetos de
aprendizagem para atender as
demandas do Mais Médicos, do

PROVAB e do Mais Especialidades

Documento 01 02 00 02

SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 07 – Enviar comprovação de documento produzido, para o caso de ser quantificado a coluna “(b) NO PERÍODO”
relativo ao período de execução compreendido entre MARÇO até OUTUBRO de 2019.

Ps. Na 2ª fiscalização foram fornecidos, para comprovação, 02 relatos de experiência que foram apresentados na ABRASCO 2018.

NOTA DA COORDENAÇÃO: Não ocorreram publicações no período.
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Meta 08: Produzir,
validar, implantar e

certificar as demandas
relacionadas aos
cursos que irão ser
executados sobre a
plataforma Avasus

avaliação

Produzir, validar, implantar e
certificar as demandas relacionadas
aos cursos que irão ser executados

sobre a Plataforma AVASUS

Documento 01 01 00 01

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Meta já foi concluída e isso se confirmou nas ações anteriores. Logo, não houve o que solicitar nesta 3ªação.

Meta 09: Produzir e
publicar os

conhecimentos
científicos oriundos
dos resultados deste

projeto

execução

Produzir e publicar os
conhecimentos científicos oriundos
dos resultados deste projeto (livro,

congresso, periódico)

Publicação 10 18
11 29

SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 09 – Fornecer as comprovações das publicações (de trabalhos acadêmicos) certamente feitas no período
referenciado para esta ação.

NOTA DA COORDENAÇÃO: Foram realizadas 11 publicações durante o período desta fiscalização.

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: comprovações fornecidas para os seguintes produtos:

1. O USO DE RECURSOS EDUCACIONAIS ABERTOS COMO UMA ALTERNATIVA PARA MATERIAIS AUTOINSTRUCIONAIS NA
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA;
2. UM TEXTO TÃO SINGULAR QUANTO A IMPRESSÃO DIGITAL: RECONHECIMENTO DE AUTORIA COM UM OLHAR PARA O AVASUS ;
3. DIAGNOSTIC ASSESSMENT OF STUDENTS OF THE HEALTH PRECEPTOR SPECIALIZATION COURSE: EXPERIENCE REPORT;
4. Determinantes de evasão na educação à distância na área da saúde: scoping review;
5. Desafios do Pesquisador-Docente diante de um Curso à Distância de Especialização em Preceptoria em Saúde;
6. Profile of the student of the specialization course of health preceptorship in the ead modality;
7. lREDE PEPSUS: PLATAFORMA DE INTEGRAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIAS;



PROPLAN/UFRN – Relatório de Fiscalização de Projeto Acadêmico Página 12 - 19

8. FORMAÇÃO MEDIADA POR TECNOLOGIA: Impacto do AVASUS nos serviços de saúde no Brasil;
9. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE PRECEPTORIA EM SAÚDE: AS METODOLOGIAS ATIVAS NA PRÁTICA DO PRECEPTOR;
10. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE DISCENTES DESISTENTES DE ESPECIALIZAÇÃO À DISTÂNCIA NA ÁREA DA SAÚDE.
11. The production of Open Educational Resources as an alternative for training volunteer health workers in rural communities in Tanzania.

Meta 10 (antiga
Meta 14): Pesquisar,
compreender, elaborar
e especificar modelos
de ofertas de acordo
com os princípios da
Política Nacional de
Educação Permante
em Saúde (PNEPS)

execução

Desenvolver pesquisa para
compreender, elaborar e especificar
modelos de ofertas de acordo com
os princípios da Política Nacional de
Educação Permanente em Saúde

(PNEPS)

Documento 01 01 00 01

NOTA DA FISCALIZAÇÃO: Meta já foi concluída e isso se confirmou nas ações anteriores. Logo, não houve o que solicitar nesta 3ªação.

Meta 11: Estudar e
pesquisar os impactos

das ofertas
educacionais nos
serviço de saúde

estudo

Pesquisar e avaliar os impactos das
ofertas educacionais nos serviços de

saúde
Estudo 01 00 01 01

SOLICITAÇÃO DO FISCAL META 11 – Enviar comprovação do estudo programado, caso este já tenha sido realizado pelo projeto. Se esse for o
caso, lembrar de quantificar a coluna “(b) NO PERÍODO”.

Ps. Na 2ª fiscalização foi dito ao fiscal que uma pesquisa estava em andamento com o desenvolvimento do estudo. Se ela estiver pronta, envie
cópia...

NOTA DA COORDENAÇÃO : Publicado livro no período da fiscalização, dando conclusão a Meta 11.

NOTA DA FISCALIZAÇÃO : FORMAÇÃO MEDIADA POR TECNOLOGIA: Impacto do AVASUS nos serviços de saúde no Brasil
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Meta 12 (antiga
Meta 11): Criar um

repositório para
publicar e

compartilhar os
materiais educacionais

virtualizados

Pesquisar e desenvolver um
repositório para compartilhar e

virtualizar os materiais educacionais
Repositório 01 01 00 01

NOTA DO FISCAL META 12 - Antes do advento dos efeitos do aditivo firmado em dezembro, ao contrato 4913/2015, a ação prevista nesta meta 12
estava alocada na meta 11 do projeto. Sua comprovação plena na 1ª fiscalização da PROPLAN se deu com a informação de que o repositório se
encontrava na plataforma AVASUS e também com a permissão de acesso ao fiscal para que ele pudesse verificar o conteúdo de materiais
educacionais já virtualizado nele. Deste modo, e considerando que já houve o atesto do cumprimento no tocante a criação de um reposítório
previsto pelo projeto, o fiscal se abstém de fazer solicitação específica nesta ação sem prejuízo de que a coordenação queira apresentar alguma
coisa nova quanto a sua execução para o período ora referenciado.

NOTA DA COORDENAÇÃO: Não houve atualização do código versionado.
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IX – Roteiro de Acompanhamento – RESULTADOS ACADÊMICOS

9.1 – Resultados esperados;
SOLICITAÇÃO DO FISCAL: Apresentar a indicação quantitativa, no quadro abaixo, dos
possíveis indicadores de resultados acadêmicos que o projeto alcançou, diferentes daqueles já
informados na ação anterior mediante os relatórios de fiscalização nº 319 e nº 366. Caso as
opções do quadro não tenham correspondência ao contrato 4913/2015, descreva no item
37(outros) quais e quantos foram os indicadores de resultados, decorrentes deste projeto, que
também foram alcançados.

CASO ALGUM DOS RESULTADOS A SER INDICADO ESTEJA CONTEMPLADO NA META
DO PROJETO (item 8.1 deste relatório), PEÇO QUE DEIXE REGISTRADA ESSA SITUAÇÃO
NO PRÓPRIO QUADRÍCULO DO RESULTADO, DE MODO QUE FIQUE EVIDENTE A
CORRELAÇÃO ENTRE ELES (RESULTADO E META).

ATENÇÃO: TENDO EM VISTA O QUE FOI CONSOLIDADO ATÉ A 2ª SEGUNDA
FISCALIZAÇÃO, NO TOCANTE AOS RESULTADOS ESPERADOS, SÓ RESTA AO
PROJETO DEMONSTRAR AQUELES RESULTADOS RATIFICADOS NAS CLÁUSULAS 8.6
E 8.7.

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

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

INDICADORES DE RESULTADO ACADÊMICO DO PROJETO Quant.

1. Ações de Extensão;

NOTA DO FISCAL: Referem-se aos eventos do item 7.1 e à clausula 8.11
06

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);

--
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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);

NOTA DO FISCAL: Referem-se aos 162 módulos de extensão feitos pela UFRN por
meio deste projeto. A discriminação de todos eles encontram-se no quadro 02 do
relatório fornecido pela coordenação.

162

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;

 O USO DE RECURSOS EDUCACIONAIS ABERTOS COMO UMA ALTERNATIVA
PARA MATERIAIS AUTOINSTRUCIONAIS NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA;

 UM TEXTO TÃO SINGULAR QUANTO A IMPRESSÃO DIGITAL:
RECONHECIMENTO DE AUTORIA COM UM OLHAR PARA O AVASUS ;

 DIAGNOSTIC ASSESSMENT OF STUDENTS OF THE HEALTH PRECEPTOR
SPECIALIZATION COURSE: EXPERIENCE REPORT;

 DETERMINANTES DE EVASÃO NA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA NA ÁREA DA
SAÚDE: SCOPING REVIEW;

 DESAFIOS DO PESQUISADOR-DOCENTE DIANTE DE UM CURSO À
DISTÂNCIA DE ESPECIALIZAÇÃO EM PRECEPTORIA EM SAÚDE;

 PROFILE OF THE STUDENT OF THE SPECIALIZATION COURSE OF HEALTH
PRECEPTORSHIP IN THE EAD MODALITY;

 LREDE PEPSUS: PLATAFORMA DE INTEGRAÇÃO E COMPARTILHAMENTO
DE EXPERIÊNCIAS;

 CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE PRECEPTORIA EM SAÚDE: AS
METODOLOGIAS ATIVAS NA PRÁTICA DO PRECEPTOR;

 PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE DISCENTES DESISTENTES DE
ESPECIALIZAÇÃO À DISTÂNCIA NA ÁREA DA SAÚDE.

 THE PRODUCTION OF OPEN EDUCATIONAL RESOURCES AS AN
ALTERNATIVE FOR TRAINING VOLUNTEER HEALTH WORKERS IN RURAL
COMMUNITIES IN TANZANIA.

10

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; 01



PROPLAN/UFRN – Relatório de Fiscalização de Projeto Acadêmico Página 16 - 19

NOTA DO FISCAL: meta 11 (FORMAÇÃO MEDIADA POR TECNOLOGIA: Impacto do AVASUS
nos serviços de saúde no Brasil)

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;

Título: Um texto tão singular quanto a impressão digital: O uso de sistemas
inteligentes para reconhecimento de autoria

Marcella Andrade da Rocha

01

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;

NOTA DA COORDENAÇÃO EM 29/11: Faremos um backup por curso e tipo de mídia,
na próxima semana daremos andamento à essa demanda. Não encaminharemos via
HD externo, pois não comporta o tamanho, será disponibilizado em nuvem.

NOTA DO FISCAL em 03/12: diante desse compromisso da coordenação, certamente
a partir da próxima fiscalização será feita a guarda desse material conforme a
quantidade total tempestivamente ofertada, de “módulos UFRN”.

162

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 DA COORDENAÇÃO: Durante o período desta Fiscalização foram publicados 10
artigos em anais de eventos, 01 livro e finalizada 01 dissertação de mestrado.

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 os cursos e ofertas vinculados a este Projeto bem como seus conteúdos,

materiais e objetos de aprendizagem, são ofertados no Ambiente Virtual de Aprendizagem do

SUS (AVASUS). O AVASUS é uma plataforma desenvolvida utilizando como base o Moodle

(Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment). Dessa forma, esse ambiente

apresenta a possibilidade de integração com quaisquer outras plataformas no mundo que

tenham como base da sua arquitetura o Moodle, além de todos os seus cursos e demais

artefatos vinculados. Este é outro aspecto positivo com relação aos resultados já alcançados

neste Projeto, pois garante ao Ministério da Saúde que todos os cursos e objetos de

aprendizagem produzidos tenham um alto grau de interoperabilidade com outras plataformas

de educação a distância – fator que favorece a distribuição de conteúdo, a oferta de cursos e o

livre acesso ao conhecimento na saúde.

Uma vantagem dos cursos produzidos neste está relacionada ao período de ofertas

dos módulos educacionais, tendo em vista que são oferecidos no formato autoinstrucional.

Assim, os módulos não apresentam prazos de encerramento para matrículas – hoje o AVASUS

está 100% adaptado e parametrizado para atender esse formato de oferta de cursos, outro

ponto favorável. O fato de o curso estar sempre aberto, disponível no ambiente, possibilita que,

à medida que há um aumento significativo no número de inscrições em um determinado curso

específico, esse se torne menos oneroso para o financiador do módulo educacional, no caso, o

próprio Ministério da Saúde. Atualmente, por exemplo, existem cursos ofertados no AVASUS

com mais de 63 mil usuários matriculados.

Dessa forma, devido à oferta em larga escala, o custo aluno/curso reduz-se de forma

bastante expressiva além de contribuir com o desenvolvimento de pesquisas para a formação

dos profissionais de saúde.

XI – Roteiro de Acompanhamento – RECOMENDAÇÕES DO FISCAL

11.1 – Recomendações do fiscal após análises;

Diante dos resultados comprovados e consolidados nesta ação, e em relação às

recomendações registradas na fiscalização anterior, cabe tão somente, no que diz respeito à

dimensão acadêmica, reiterar a necessidade da coordenação do projeto discorrer com mais

clareza a intenção das clausulas 8.6 e 8.7 (resultados de extensão e resultados de pesquisa) e,

por conseguinte, apresentar a comprovação delas.
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XII – Roteiro de Acompanhamento – CONCLUSÃO

12.1 – Parecer técnico;

Período de abrangência: de março 2019 até outubro 2019

Vistos e analisados, conforme disposição presente no art. 131 da Resolução nº 061/2016 –

CONSAD/UFRN, os documentos fornecidos pela coordenação, bem como os documentos

instruídos na pasta 4913.21.1415 (do contrato 4913/2015), relacionados às metas e aos

resultados acadêmicos e mediante a recomendação feita no item anterior, conclui-se que o

projeto “PROJETO APLICADO A FORMAÇÃO NO SUS PARA O MAIS MÉDICOS E O MAIS

ESPECIALIDADES” ATINGIU PARCIALMENTE a dimensão físico/acadêmica pactuada. No

entanto, em face do referido contrato encontrar-se com prazo de execução vigente até abril de

2020 e, também, diante da evolução das suas ações previstas, OPINA-SE PELA APROVAÇÃO

dos resultados apresentados nesta 3ª fiscalização da PROPLAN.

Natal/RN, 03 de dezembro 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 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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