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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

Fiscalização nº 454 Período da ação de controle 10/01/2020 a 20/03/2020

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
(X) Controladoria do Estado (X) Certidão Conjunta do Estado

Endereço Av. Senador Salgado Filho, S/N | Campus Universitário

Telefone para contato (84) 3092-9200

Município Natal UF RN

Técnico(a) do projeto Crystiane Barros Miranda

Telefone/e-mail (84) 3092-9230

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto
Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico em fomento à
Inovação na Superintendência de Informática.

Número do projeto (SIPAC) 491/2018

Tipo/Natureza do Projeto Desenvolvimento científico e tecnológico - fomento à inovação

Coordenador(a) Apuena Vieira Gomes

Objeto

Propiciar o desenvolvimento de Ciência Tecnologia e Inovação ao
processo de informatização da UFRN, no desenvolvimento e
manutenção de sistemas de informação e na evolução dos serviços de
nuvem, datacenter e suporte a usuários atendendo as demandas
institucionais e da rede de parceiros dos sistemas SIG/UFRN.

Número do Contrato 6904/2018 Vigência 22/11/2018 a 21/11/2023

Valor (R$) 53.170.316,22
Processo 23077.063244/2018-42

(X) submissão do projeto
Origem do recurso Próprio (UFRN)

Dados Bancários Banco do Brasil Ag.: 3795-8 C/C: 11.772-2
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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

Apuena Vieira Gomes UFRN Coordenadora 991936026

Clarissa Lorena Alves Coelho Lins UFRN Diretora de Sistemas 991676556

André Medeiros Dantas UFRN Gerente de projetos 996389888

Edivaldo Cavalcante de A. Júnior UFRN Analista de TI 992296582

Marcos Cesar Madruga Alves Pinheiro UFRN Diretor de Infraestruturta 992296459

II – CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A UFRN e a FUNPEC celebraram o contrato nº 6904/2018, cujo objeto está

devidamente descrito na folha 1 (um) desse documento, assinado em 22/11/2018, e publicado

em 27/11/2018 no Diário Oficial da União nº 227, pág. 80, Seção 03. O valor atual do projeto

importa em R$ 53.170.316,22, após supressão orçamentária realizada pelo 1º termo aditivo ao

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

pagamento, e prestação de contas.

Ademais, 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 23077.063244/2018-42, de submissão e acompanhamento do projeto, autuado em

pasta própria na PROPLAN nº 6904.21.1418, 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.
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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

Nota da Fiscalização: Até o fechamento desta ação de monitoramento foi analisada, pela
PROAD, uma prestação de contas parcial relativa à execução financeira do projeto, que
abrangeu o período de 22/11/2018 (início do projeto) a 31/05/2019, por meio do parecer
financeiro nº 24/2020, que sugeriu a aprovação da Prestação de Contas em questão, uma vez
que as despesas efetuadas ocorreram de acordo com a legislação e normativos pertinentes e
obedeceram ao Plano de Aplicação aprovado pela contratante.

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

Nota da Fiscalização: Para o período analisado por esta fiscalização (01/07/2019 a
31/12/2019), não houve envio por parte da PROAD do parecer financeiro correspondente. Por
e-mail de 12/03/2020 a PROAD informou que recebeu a prestação de contas financeira
relativa ao mencionado período, que encontra-se sob análise da Coordenadoria de
Administração de Convênios.

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:
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V – Roteiro de Acompanhamento – MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS

5.1 – O projeto possui aquisição de materiais permanentes;
( ) Sim
( X ) Não

Nota:

5.2 – Constam entre os documentos recebidos pela fiscalização os que atestam a incorporação
dos materiais permanentes adquiridos ao patrimônio da UFRN;
( ) Sim
( ) Não
( X ) Não se aplica

Nota:

VI – Roteiro de Acompanhamento – RECURSOS MATERIAIS DA UFRN

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

Nota:

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;
( X ) Sim
( ) Não

Nota da Coordenação: A equipe utiliza material de consumo adquiridos pela
superintendência de informática da UFRN.

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

Nota da Coordenação: O projeto é desenvolvido na SINFO para sustentação, evolução e
inovação dos sistemas SIG-UFRN.
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6.5 – Utilização do nome da UFRN;
( X ) Sim
( ) Não

Nota da Coordenação: Utilizamos o nome da UFRN, pois o objeto do projeto trata-se dos
sistemas SIG-UFRN.

VII – Roteiro de Acompanhamento – EVENTOS

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

Evento Data/Período Local Nº de participantes Observação

Workshop TIC
julho 2019

10/07/2019 e
11/07/2019

Sala Multimeios do
Centro de Educação

e DIMAP

Aproximadamente 50
pessoas

Nota da Coordenação: Este evento aborda temas de TIC relacionados as atividades
desempenhadas pelos participantes nas suas unidades de lotação na UFRN. São abordados
temas diversificados, abrangendo desde a área de segurança da Informação, passando por
virtualização, conectividade e gerência de sistemas. Evidências em:
/comprovações/Eventos/2019.2/Workshop TIC.

Nota da Fiscalização: A coordenação comprovou a realização do evento por meio de lista de
presença, registro fotográfico e relatório cadastrado no SIGAA. Todas as comprovações
enviadas ficarão arquivadas 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: 01/07/2019 a 31/12/2019 ( ) Final – último período de execução:

Execução Física QUANTIDADE EXECUTADA

Meta
Etapa
Fase

Descrição Unid. de Medida
Programada
no projeto

(a) Nos
períodos
anteriores

(b) No
período

Acumulada
(a+b)

01 - Desenvolver e aperfeiçoar
produtos, módulos e
funcionalidades para os
sistemas de informações SIG-
UFRN.

Execução
1.1 – Implantar projetos para o controle de qualidade dos serviços realizados pela
SINFO

Projeto 01 01 0 1

Execução 1.2 – Sustentação (erros e pequenos aprimoramentos) dos sistemas SIG-UFRN.
Relatório semestral
de solicitações

10 01 1 2

Estudo 1.3 – Implantar o plano de acessibilidade dos sistemas. Relatório Anual 05 00 1 1

Execução 1.4 – Avanço tecnológico dos sistemas da UFRN Projeto 05 00 0 0

Execução 1.5 – Desenvolvimento, implantação e manutenção dos sistemas mobile. Produto 05 02 1 3

Execução
1.6 – Manutenção do PAJE, Sistemas Integrados de Relatórios (SIRE), Sistema de
Gestão das Atividades de Sistemas (GAS), Sistemas de Gerenciamento de Portais,
Oráculo, Gênese.

Relatório Semestral 10 01 1 2

Execução
1.7 – Evolução do PAJE, Sistemas Integrados de Relatórios Institucionais (SIRE),
Sistema de Gestão das Atividades de Sistemas (GAS), Sistemas de Gerenciamento
de Portais, Oráculo, Gênese.

Relatório Semestral 10 01 1 2

Execução 1.8 – Evolução dos sistemas SIG-UFRN (SIPAC, SIGRH e SIGAA). Release 45 07 5 12

Nota Explicativa: Etapa 01. O projeto foi finalizado no mês de dezembro. Segue evidências do LCC de encerramento e finalização das atividades planejadas. Evidências em:
Comprovações/Metas/Meta 01/Etapa 01.
Etapa 02. Evidências em: Comprovações/Metas/Meta 01/Etapa 02/.
Etapa 03. Evidências em: Comprovações/Metas/Meta 01/Etapa 03/.
Etapa 04. Corrigindo valor do período anterior. A meta foi ajustada para ser considerado um projeto apenas com 5 entregas. O registro feito no período anterior não refletia a
natureza da meta, e por isso as evidências foram removidas da pasta. No momento estamos com essa meta pendente, já com pretensão de formalizar o projeto no ano de
2020.
Etapa 05. Lançamento do aplicativo RECRUTA (REgistro de Cartão de acesso ao Restaurante Universitário). Aplicativo de uso do Restaurante Universitário para efetivar a
troca de cartão do RU pela carteira de estudante. Evidências do aplicativo e relatório de manutenção dos aplicativos em: Comprovações/Metas/Meta 01/Etapa 05/.
Etapa 06. Evidências em: Comprovações/Metas/Meta 01/Etapa 06/.
Etapa 07. Evidências em: Comprovações/Metas/Meta 01/Etapa 07/.
Etapa 08. Evidências em: Comprovações/Metas/Meta 01/Etapa 08/Releases 2019.2/.

02 - Desenvolver e aperfeiçoar
a infraestrutura de TIC.

Estudo 2.1 – Ampliar a oferta do serviço de rede wifi Access points 500 63 22 85

Execução
2.2 – Implantar novas soluções de telefonia VoIP visando a redução de custos e
oferta de novos serviços.

Projeto 02 00 0 0
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Execução 2.3 – Implantar e aprimorar novos serviços de nuvem no data center da SINFO. Relatório Anual 05 00 1 1

Execução 2.4 – Implantar soluções de controle de tráfego Projeto 01 01 0 1

Execução 2.5 – Alta disponibilidade nos serviços Serviços 05 00 0 0

Execução 2.6 – Alta disponibilidade nos serviços e mapeamento da rede. Projeto 02 00 0 0

Execução 2.7 – Manutenção da rede e serviços.
Relatório Semestral
de Solicitações

10 01 1 2

Nota Explicativa: Etapa 01. Evidências em: Comprovações/Metas/Meta 02/Etapa 01/.
Etapa 03. Evidências em: Comprovações/Metas/Meta 02/Etapa 03/.
Etapa 04. O projeto foi finalizado no mês de julho. Segue evidências do LCC de encerramento e finalização das atividades planejadas. Evidências em:
Comprovações/Metas/Meta 02/Etapa 04/.
Etapa 07. Evidências em: Comprovações/Metas/Meta 02/Etapa 07.

03 - Implantar governança
referente aos sistemas de
informações e a infraestrutura
de redes.

Planejamento 3.1 – Conformidade às leis, decretos, instruções normativas Relatório 05 00 1 1

Execução 3.2 – Gestão de serviços da SINFO Projeto 01 00 0 0

Execução 3.3 – Implantar Gestão Ágil de Portfólio na SINFO Projeto 01 00 0 0

Execução 3.4 – Análise de risco de TI dos principais negócios da UFRN Relatório 01 00 0 0

Nota Explicativa: Etapa 01. Evidências em: Comprovações/Metas/Meta 03/Etapa 01/.

04 - Implantar a política de
segurança de informação.

Execução 4.1 - Controle de acesso físico integrado com os SIG-UFRN Projeto 01 00 0 0

Execução

4.2 - Avaliar soluções que melhorem a segurança dos hosts e serviços. (Firewall,
IDS, Análise de vulnerabilidades, SELinux, Antivírus), Análise de uma solução de
inventário de hardware e software, Definir mecanismos de auditoria, Reativação e
definição dos procedimentos de operação do Núcleo de Atendimento e Resposta a
Incidentes de Segurança (NARIS)

Relatório Anual 05 00 1 1

Execução 4.3 - Tratamento de incidentes de segurança Relatório Anual 05 00 1 1

Execução
4.4 - Implantar mecanismos de autenticação e controle de acesso integrados com os
SIG-UFRN

Setor 20 00 0 0

Execução
4.5 - Implantar soluções que melhorem a segurança dos hosts e serviços. (Firewall,
IDS, Análise de vulnerabilidades, SELinux, Antivírus)

Serviço 05 02 0 2

Estudo 4.6 - Implantar serviço de compartilhamento de arquivos e impressoras Setor 20 05 4 9

Execução 4.7 – Implantar uma solução de inventário de hardware e software em setores Setor 20 00 18 18

Execução 4.8 - Utilização de certificados digitais pessoais (Serviço de e-mail e sistemas) Serviço 02 00 0 0

Execução 4.9 - Identificação de vulnerabilidades na rede e serviços Relatório Anual 05 00 1 1

4.10 – Identificar e diminuir vulnerabilidades dos sistemas Relatório Semestral 09 00 1 1

Nota Explicativa: Etapa 02. Evidências em: Comprovações/Metas/Meta 04/Etapa 02/.
Etapa 03. Evidências em: Comprovações/Metas/Meta 04/Etapa 03/.
Etapa 06. Evidências em: Comprovações/Metas/Meta 04/Etapa 06/.
Etapa 07. Evidências em: Comprovações/Metas/Meta 04/Etapa 07/.
Etapa 09. Evidências em: Comprovações/Metas/Meta 04/Etapa 09/.
Etapa 10. Evidências em: Comprovações/Metas/Meta 04/Etapa 10/.
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05 - Desenvolver soluções
para integração dos sistemas
SIG-UFRN com os sistemas
estruturantes do governo
federal.

Execução
5.1 – Interface de comunicação dos sistemas integrados de gestão com os sistemas
SIG-UFRN (ARCANJO)

Produto 01 00 1 1

Execução
5.2 – Implantação de uma plataforma de integração dos sistemas SIG-UFRN com
estruturantes

Projeto 01 00 1 1

Execução
5.3 – Integrações a serviços do Governo Federal através de nova plataforma
(Arcanjo)

Integrações 05 00 2 2

Nota Explicativa: Etapa 01. Aplicação Java backend. Barramento de serviços que orquestra troca de dados entre plataformas do Governo Federal e Sistemas SIG da UFRN.
Data de lançamento: 19/7. Evidências em: Comprovações/Metas/Meta 05/Etapa 01/.
Nota da Fiscalização: Essa interface está disponível? Pode ser enviada? (Print).
Nota Explicativa: Na verdade essa é uma interface de programação (API) e não uma interface gráfica (tela visual de interação de um usuário com sistema). Essa interface está
implementada e suas evidências foram colocadas na pasta relativa à meta 5.
Etapa 02. Evidências em: Comprovações/Metas/Meta 05/Etapa 02/. O quadro do LCC deste projeto mostra o cronograma das atividades e a situação atual das mesmas. A
atualização do quadro mostra que algumas atividades planejadas já foram realizadas nos semestres anteriores, e o indicador de Números de Serviços integrados tem sido
monitorado.
Etapa 03. Evidências em: Comprovações/Metas/Meta 05/Etapa 03/.

06 - Inovar as áreas de
sistemas e infraestrutura de
TIC.

Execução 6.1 - Disponibilização do sistema de Alocação de turma (ALOC) Produto 01 00 00 00

Execução
6.2 - Disponibilização do SIDA (Sistemas integrados de Dados Abertos) no Portal de
software livre

Produto 01 00 00 00

Execução
6.3 - Adoção de novas tecnologias na rede de dados da UFRN, como, por exemplo,
as Software Defined Networks (SDNs).

Projeto 01 00 00 00

Execução 6.4 - Análise e implantação de novas soluções de virtualização Projeto 01 00 00 00

Execução 6.5 - Desenvolvimento e implantação do Sistema de Custos nos sistemas SIG-UFRN Produto 01 00 00 00

Execução 6.6- Melhoria na disponibilização dos novos sistemas em containers Projeto 01 00 00 00

Execução 6.7 - Novo fluxo de desenvolvimento colaborativo Projeto 01 01 00 01

Execução
6.8 - Inteligência Artificial por meio do chat boot para atendimento a comunidade
universitária

Produto 01 00 00 00

Execução 6.9 - Estudo para Sistema de Custos nos sistemas SIG-UFRN Projeto 01 00 00 00

Execução 6.10 - Disponibilização do Novo framework de desenvolvimento (FRADE) Produto 01 00 00 00

Execução 6.11 - Disponibilização do SSO/OAUTH Produto 02 01 00 01

Execução 6.12 – Implantação de assinaturas digitais Projeto 01 00 00 00

Execução 6.13- Sistema de Gestão Integrada de Projetos da UFRN Projeto 01 00 00 00

Execução 6.14 - Sistema de Gestão Integrada de Projetos da UFRN Produto 01 00 00 00

Nota Explicativa: Etapa 7: O projeto foi finalizado no mês de dezembro. Segue evidências do LCC de encerramento e finalização das atividades planejadas.
07 - Desenvolver avaliação e
melhoria da performance dos
SIG-UFRN.

Execução 7.1 - Estudo para Novo sistema de Timers Produto 01 00 00 00

Execução 7.2 - Desenvolvimento de Novo sistema de Timers Produto 01 00 00 00

Nota Explicativa:
08 - Desenvolver soluções de Estudo 8.1 - Padronização e formalização dos fluxos de atendimento Projeto 01 00 00 00
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automação para processos e
serviços.

Execução 8.2 - Definição de mecanismos automatizados de detecção e solução de incidentes. Projeto 01 00 00 00

Execução
8.3 - Integração entre os sistemas de chamados, monitoramento, e de detecção e
solução de incidentes.

Projeto 01 00 00 00

Nota Explicativa:
09: Desenvolver e gerenciar
projetos de pesquisa e inovação
para os sistemas de informação
e infraestrutura de redes.

Planejamento 9.1 - Edital de seleção de pesquisadores para projetos. Edital 2 0 00 00

Execução 9.2 - Projetos de pesquisa e inovação Relatório anual 5 0 00 00

Nota Explicativa: Etapa 1. Considerando a importância do lançamento de editais para seleção e implementação de projetos inovadores para o encaminhamento de soluções
que contribuam para o aprimoramento dos resultados previstos no projeto, acreditamos que no segundo semestre de 2020, diante de um quadro atualizado da situação
orçamentaria possamos dar encaminhamento a estes editais.
Etapa 2. Em relação a editais previsto de seleção de pesquisadores de projetos de pesquisa e inovação pressuposto para segundo semestre de 2019, reconhecida como uma
ação importante para o projeto, não foi possível implementar devido a dificuldades orçamentárias. Neste momento foi priorizado alocação de recursos para o pagamento de
recursos humanos, essencial para a execução das demais metas do projeto.
Tendo em vista que o propósito dessa meta é executar cinco projetos de pesquisa durante todos os cinco anos de vigência do projeto, ainda tentaremos atingir essa meta na
medida que os recursos permitirem.

Nota da Fiscalização: A coordenação comprovou todas as quantidades informadas como executas no período de 01/07/2019 a 31/12/2019. Todos os
documentos ficarão armazenados na rede local da Divisão de Fiscalização da PROPLAN.
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IX – Roteiro de Acompanhamento – RESULTADOS ACADÊMICOS

9.1 – Resultados Esperados (Cláusula 8ª do contrato 6904/2018 UFRN/FUNPEC);

INDICADOR Quant.

1. Número de dissertações de mestrado realizadas em função do projeto.

Observação: Envolvimento de alunos cujo tema de trabalho de dissertação
envolvam o locus das atividades desenvolvidas na SINFO seja na infraestrutura seja
no desenvolvimento dos sistemas.

02

2. Geração de novos produtos/processos.

Observação: Aprimoramento de processos de trabalho desenvolvidos na SINFO.
10

3. Formação complementar de estudantes.

Observação: bolsistas nas áreas de interesse do projeto.
109

4. Artigo completo submetido ou publicado em anais de eventos.

Observação: Publicações de artigos científicos baseadas nas tecnologias utilizadas
na SINFO/UFRN.

05

5. Geração de novos produtos/processos.

Observação: Desenvolvimento de pesquisa científica aplicada aos Sistemas SIG-
UFRN.

10

5. Registro de software desenvolvido. 10

7. Capacitação relacionada com o objeto do projeto.

Observação: Capacitação dos colaboradores da SINFO-UFRN.
05

Nota:

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

INDICADORES DE RESULTADO ACADÊMICO DO PROJETO Quant.

1. Ações de Extensão; ---

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

---

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

---

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

5. Número de estudantes em residência médica, multiprofissional ou na área de
tecnologia da Informação relacionada com o objeto do projeto;

---

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

---

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

---
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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;

GRILO, A.; RODRIGUES, L. DE A.; DA SILVA, B. S. Design Inclusivo e
Acessibilidade Digital para Surdos em páginas web:: um estudo qualitativo em
universidade pública brasileira. Design e Tecnologia, v. 9, n. 18, p. 71-83, 30 jun.
2019. DOI: https://doi.org/10.23972/det2019iss18pp71-83
Evidências em: /comprovaçõe/Resultados Acadêmicos/Item 11. Artigo completo
submetido ou publicado em periódico nacional e ou internacional indexado/

GRILO, André; SILVA, Bruno Santana; PIRES, Andressa Kroeff; ANDRADE, Adja
Ferreira. Eixos de apoio à acessibilidade digital para a Política de Inclusão da UFRN.
Research, Society and Development, v. 9, n. 2, ISSN 2525-3409.

Evidências em: /comprovações/Resultados Acadêmicos/Item 11. Artigo completo
submetido ou publicado em periódico nacional e ou internacional indexado/

02

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

GRILO, André; MELO, Priscila C. B. de; SILVA, André V. G. da; COSTA, Cibele B.
Design da informação, Usabilidade e Ergonomia Cognitiva em sistemas acadêmicos:
estudos no menu de navegação do SIGAA", p. 1534-1544 . In: Anais do 9º CIDI |
Congresso Internacional de Design da Informação. São Paulo: Blucher, 2019. ISSN
2318-6968, https://doi.org/10.5151/9cidi-congic-4.0049
Evidências em: /comprovações/Resultados Acadêmicos/Item 12 - Artigo completo
submetido ou publicado em anais de eventos/19.2/

GRILO, A.; COSTA, C. B. Acessibilidade Digital e Comunicacional para Ambiente
Virtual de Aprendizagem orientado à inclusão de surdos em universidade pública: o
caso da Turma Virtual do SIGAA-UFRN. In: IV Seminário Internacional de Educação
a Distância - SEMEAD, 2019, Natal-RN. Anais do IV SEMEAD, 2019.
IV Seminário Internacional de Educação a Distância (SEMEAD)
Evidências em: /comprovações/Resultados Acadêmicos/Item 12 - Artigo completo
submetido ou publicado em anais de eventos/19.1/

Nota da Coordenação: Esse segundo registro refere-se ao período 2019.1, mas
não foi possível ser apresentado no relatório de 2019.1 porque não tínhamos
conseguido o comprovante em tempo hábil.

02

13. Resumo publicado em anais de eventos;

Grilo, André; Andrade, Adja Ferreira; Silva, Bruno Santana da. Uma proposta de
eixos de apoio ao plano de ação para política de acessibilidade da UFRN orientado
aos artefatos digitais. In: Silva, Luzia Guacira dos Santos. Educação e Direitos
Humanos de pessoas com cegueira, baixa visão, surdas, ensurdecidas e surdocegas
/ Luzia Guacira dos Santos Silva, Thiago Augusto Costa e Silva (Orgs.). - Natal,
2019. 128 f.: il. (Anais - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de
Educação, Programa de Pós-Graduação em Educação). pp. 105-106.
Evidências em: /comprovações/Resultados Acadêmicos/Item 13 - Resumo publicado
em anais de eventos

01

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

15. Capítulo de livro publicado ou a ser publicado com ISBN; ---
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16. Livro didático, técnico ou cultural publicado ou a ser publicado com ISBN; ---

17. Projetos de iniciação científica, realizados em função do projeto; ---

18. Monografias realizadas em função do projeto; ---

19. Dissertações de mestrado realizadas em função do projeto; ---

20. Teses de doutorado realizadas em função do projeto; ---

21. Teses de pós-doutorado realizadas em função do projeto; ---

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

23. Estágios de pós-doutorado realizados em função do projeto; ---

24. Produção de obra artística coreográfica; ---

25. Produção de obra artística literária; ---

26. Produção de obra artística musical; ---

27. Produção de obra artística teatral; ---

28. Produção de obra cinematográfica; ---

29. Produção de obra de TV/Vídeo; ---

30. Produção de mídia: documentários, material didático, programa de televisão,
rádio, vídeo ou video-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; 08

36. Prêmios; ---

37. Outros (detalhar);

Nota da Coordenação: 43 estudantes. Formação complementar de estudantes.
Número de graduandos que participam do projeto através de bolsas. Evidências em:
Comprovações/Resultados Acadêmicos/Item 37 - Outros/Estudantes

43

Nota da Fiscalização: A coordenação comprovou a realização dos itens inseridos no quadro
acima como executados. Todos os documentos comprobatórios ficarão armazenados na rede
local da Divisão de Fiscalização da PROPLAN.



PROPLAN/UFRN Relatório de Fiscalização de Projeto Acadêmico Pág. 13 de 15

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);

Durante o segundo semestre de 2019 fizemos uma reestruturação das metas em

projetos com o objetivo de melhor controle e monitoramento. Continuamos com dificuldade de

recursos e saída de colaboradores, cujo conhecimento agregado levou um tempo para nos

ajustarmos, de forma que comprometeram a execução de algumas das metas programadas.

Foram feitas iniciativas de atualização do catálogo de serviço da SINFO (meta 3.2), Resolução

para política de segurança da informação (meta 4), implantação da sincronização das bases de

dados do SIG-UFRN (meta 1.4), além de eventos de compartilhamento de ações. Apesar do

projeto possibilitar a participação de bolsistas, apoiando na formação complementar de alunos,

estamos tendo dificuldade de manter o quadro de bolsistas em razão de alguns cursos não

reconhecerem a bolsa como estágio curricular. Dessa forma, vislumbramos uma possibilidade

de outro projeto de extensão ou prestação de serviço em atendimento a essa situação.

XI – Roteiro de Acompanhamento – RECOMENDAÇÕES DO FISCAL

11.1 – Recomendações do fiscal após análises;

Ao fim desta segunda fiscalização do projeto em tela, tendo em conta a quantidade

de metas e resultados a serem apresentados, novamente RECOMENDAMOS que todas as

informações e produtos assim que gerados sejam devidamente organizados e separados por

etapa, meta e resultado acadêmico correspondente, para que por ocasião das futuras

fiscalizações possam ser rapidamente enviados ao fiscal.

Vale registrar que a coordenação do projeto atendeu a recomendação referente à

organização das comprovações em diretórios de acordo com a etapa, meta ou resultado

acadêmico que se pretendeu comprovar. Contudo, RECOMENDAMOS que na próxima

prestação de contas, sejam disponibilizados ao fiscal apenas os documentos comprobatórios

que foram produzidos no período analisado.

No mais, RECOMENDAMOS à FUNPEC que proceda, junto a coordenação do

projeto, a correção dos valores executados para as metas 1.4, 2.1, 2.3, 4.2, 4.3, 4.6 e 4.7, uma

vez que existem divergências entre as quantidades informadas pela coordenação no quadro de

metas deste relatório e os dados presentes no REFF (01/07/2019 a 30/11/2019) preenchido

pela coordenação e enviado a FUNPEC. No mesmo sentido RECOMENDAMOS que na

próxima prestação o REFF reflita integralmente as mudanças ocorridas no plano de trabalho do

projeto, decorrente do 1º termo aditivo ao contrato, formalizado em 20 de dezembro de 2019.
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XII – Roteiro de Acompanhamento – CONCLUSÃO

12.1 – Parecer técnico;

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

Vistos e analisados os documentos instruídos no processo no 23077.063244/2018-42, contrato

6904/2018, conforme disposição presente no art. 13 da Resolução nº 061/2016 –

CONSAD/UFRN1, diante das recomendações dispostas no item anterior e com base nas

comprovações enviadas pela coordenação relacionadas às METAS E RESULTADOS

ACADÊMICOS, escopo desta análise, concluímos que o projeto “Desenvolvimento Cientifico

e Tecnológico em fomento à Inovação na Superintendência de Informática” ATINGIU

PARCIALMENTE a dimensão físico-acadêmica pactuada. Contudo, considerando que se trata

do primeiro ano de execução, que o projeto tem vigência até novembro de 2023 e diante das

entregas parciais realizadas, OPINAMOS PELA APROVAÇÃO DOS RESULTADOS

apresentados nesta 2ª fiscalização da PROPLAN.

Natal/RN, 20 de março de 2020

Este relatório é assinado eletronicamente pelo fiscal e pelo coordenador da fiscalização.

Ao assinar eletronicamente este documento a coordenação do projeto declara que são
verídicas todas as informações prestadas, assumindo a inteira responsabilidade pelas mesmas.

Ao assinar eletronicamente este documento o Pró-Reitor de Planejamento ratifica o relatório e
o parecer técnico e encaminha o mesmo ao Gabinete da reitoria para prosseguimento do

processo de prestação de contas.

1 Art. 13. Para efeito do artigo art. 67 da Lei 8.666/93 c/c o art. 6º do Decreto 2271/97 e de modo a garantir a
segregação de funções, em cada projeto acadêmico do tipo B, deverá existir um fiscal, com as seguintes atribuições:

I - acompanhar o cumprimento das metas acadêmicas;

II - verificar o fiel cumprimento dos resultados previstos nos instrumentos contratuais dos projetos acadêmicos (art. 6º
do Decreto 2271);

III - apresentar relatório de fiscalização das atividades acadêmicas realizadas, atestando a regular execução do objeto
contratual e o cumprimento das metas e resultados acadêmicos do respectivo projeto.

IV - assistir e subsidiar o coordenador do projeto no tocante às falhas relacionadas às ações descritas aos incisos I e II.

Parágrafo único. Para efeito do disposto no §2º, art. 67 da Lei 8.666/93, as decisões e providências que ultrapassarem
a competência do fiscal previstas nos incisos I a IV do caput deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil
para a adoção das medidas convenientes.
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