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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO  

Fiscalização nº 479 Período da ação de controle 16/04/2020 a 05/06/2020 
 

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 Karina Dias 

Telefone/e-mail (84) 3092-9230 
 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Título do Projeto A Física e as Fronteiras do Conhecimento 

Número do projeto (SIPAC) 35/2017 - Registro 

Tipo/Natureza do Projeto Desenvolvimento Científico e Tecnológico  

Coordenador(a) Álvaro Ferraz Filho 

Objeto 

Nosso objetivo é realizar plenamente a Programação Científica 
do IIFUFRN, fomentando a pesquisa em áreas de fronteira, 
fortalecendo a internacionalização da pesquisa em Física na 
UFRN e contribuindo fortemente para o desenvolvimento 
científico do Norte e do Nordeste do País. 

Número do Contrato 5710.21.1417 Vigência 02/03/2017 a 31/08/2020 

Valor (R$) 24.500.000,00 

Processo 

Nº 23077.008542/2017-99      
( x ) Submissão do projeto 

Nº 23077.083275/2017-39        
( x ) Prestação de Contas Origem do recurso  

Orçamento 
próprio UFRN 

Dados Bancários Banco do Brasil Ag.: 3795-8 C/C: 11.489-8 
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I – INTRODUÇÃO 
 

Os trabalhos de fiscalização foram realizados no exercício do dever desta IFES, 

representada pela Divisão de Fiscalização da Diretoria de Projetos Acadêmicos da 

PROPLAN/UFRN, visando acompanhar, orientar e supervisionar a execução do projeto 

acadêmico, vinculado ao instrumento jurídico pactuado, sobretudo, para atestar a regular 

execução do objeto contratado e o cumprimento das metas e dos resultados acadêmicos 

previstos, primando pela eficiência, eficácia e efetividade do projeto. 

Dando cumprimento ao art. 67 da Lei nº 8.666/93, aos art. 10 e 11 do Decreto 

9507/18, aos arts. 13, 14 e 50, § 3º da Resolução nº 061/2016-CONSAD/UFRN, este Relatório 

é preenchido mediante a análise de documentos disponíveis e com o auxílio das seguintes 

pessoas: 

Nome Instituição Função Telefone/e-mail 

Prof. Álvaro Ferraz Filho  UFRN Coordenador 3342-2249 

Sylvio Quezado de  Magalhães UFRN Vice Coordenador 3342-2249 (r. 211) 

Cyro Lucas Souza IIF-UFRN Ass. de Comunicação 3342-2249 (r. 208) 

 
II – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

A UFRN e a FUNPEC celebraram o contrato nº 5710/2017, cujo objeto está 

devidamente descrito na folha 1 (um) desse documento, assinado em 02/03/2017, e publicado 

em 08/03/2017 no Diário Oficial da União nº 46, pág. 66, Seção 3. O valor inicial do projeto era 

de 8.500.000,00. O 2º e o 3º termos aditivos acrescentaram recursos na ordem de 

16.000.000,00, atualizando seu valor para 24.500.000,00. As cláusulas 13ª e 14ª versam, 

respectivamente, sobre as condições de repasse e pagamento, e prestação de contas. 

Essa 3ª 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 

23077.045990/2018-54, de submissão e acompanhamento do projeto, sobretudo o contrato, o 

plano de trabalho, e os documentos e respostas enviadas pela Coordenação. 

Os detalhes orçamentários, financeiros e contábeis da execução dos recursos são 

apreciados pela Coordenadoria de Administração de Convênios da Pró-Reitoria de 

Administração (PROAD); e o monitoramento da DIMENSÃO FÍSICO-ACADÊMICA do projeto é 

atribuição da PROPLAN, que observando o art. 13 da Resolução nº 061/2016 – 

CONSAD/UFRN, delimita o escopo deste relatório ao confronto das comprovações enviadas 

pela coordenação com as METAS, presente no plano de trabalho, e os RESULTADOS 

ACADÊMICOS dispostos na cláusula 8º do mencionado contrato. 

Destaque-se que estão observados o princípio da segregação de funções e o respeito 

aos encargos e limites de competência, estando identificados os agentes que atuam em todo o 

ciclo de gestão do projeto, incluído nesse ciclo a proposição, coordenação e homologação do 

projeto, a assinatura do instrumento jurídico, a execução e a prestação de contas. 
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III – Roteiro de Acompanhamento – ASPECTO FINANCEIRO 
 
3.1 – O projeto já foi objeto de processo de prestação de contas (PROAD); 
( X ) Sim 
(    ) Não 
 

Nota da Fiscalização: Até o fechamento desta ação de monitoramento a Fundação havia 
enviado a PROAD quatro prestações de contas parciais que abrangeram o período de 
02/03/2017 a 31/03/2019. 

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

Nota da Fiscalização: Para o período analisado por esta ação de monitoramento, não foi 
enviado a PROPLAN parecer financeiro correspondente. Apenas os períodos de 02/03/2017 a 
30/09/2017 e de 01/10/2017 a 31/03/2018, possuem pareceres financeiros já emitidos. 

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

Nota: 

 
IV – Roteiro de Acompanhamento – OBRAS LABORATORIAIS 
 
4.1 – O projeto possui obras laboratoriais; 
(    ) Sim 
( X ) Não 
 

Nota:  

 
4.2 – Consta entre os documentos recebidos pela fiscalização o Parecer Técnico emitido pela 
Superintendência de Infraestrutura quanto ao andamento da obra; 
(    ) Sim 
(    ) Não 
( X ) Não se aplica 
 

Nota:   

 
V – Roteiro de Acompanhamento – MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS 
 
5.1 – O projeto possui aquisição de materiais permanentes; 
(    ) Sim 
( X ) Não 
 

Nota: 
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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: O Projeto desenvolve-se no âmbito do IIF, portanto, seus 
pesquisadores utilizam-se de materiais de consumo o que representa uma pequena parte do 
orçamento geral (CONTRATO + UFRN).  

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

Nota da Coordenação: O Projeto desenvolve-se no âmbito do IIF, estando assim integrado às 
facilidades de conectividade da UFRN, não sendo possível separá-las. 

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

Nota da Coordenação: Todas as atividades do Projeto são divulgadas em âmbito Local, 
Nacional e Internacional e carregam o nome da UFRN. 
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VII – Roteiro de Acompanhamento – EVENTOS 
 
7.1 – Eventos realizados no período de 01/10/2019 a 31/03/2020; 
 

Evento Data/Período Local 
Nº de 

participantes 
Observação 

1. Seminário “Lisa, Einstein and the Dark Side”, com o Prof. Stefano Foffa 11 de outubro de 
2019 

Sala de 
seminários 01 

35 
Seguem pôster de 
divulgação e foto 
da apresentação 

2. Seminário Especial “The Algebraic Area of Closed Lattice Random 
Walks”, com o Prof. Stephane Ouvry 

16 de outubro de 
2019 

Sala de 
seminários 01 

15 
Seguem pôster de 
divulgação e foto 
da apresentação 

3. Seminário “Relativistic Quantum Information: Some Recent Results”, com 
o Prof. Gabriel Santos Menezes 

18 de outubro de 
2019 

Sala de 
seminários 01 

27 
Seguem pôster de 
divulgação e foto 
da apresentação 

4. Colloquim “Supermassive Black Holes and Their Role in the Evolution of 
the Universe”, com a Profa. Thaisa Storchi Bergmann 

22 de outubro de 
2019 

Auditório do IIF-
UFRN 

52 
Seguem pôster de 
divulgação e foto 
da apresentação 

5. Seminário “Amplification of the Diamagnetic Response In Small Hubbard 
Rings”, com o Prof. Amir Caldeira 

25 de outubro de 
2019 

Sala de 
seminários 01 

14 
Segue poster de 

divulgação 

6. Seminário “Solving Cosmology Puzzles with Holographic Cosmology”, 
com o Prof. Horatiu Nastase 

07 de novembro 
de 2019 

Sala de 
seminários 01 

10 
Seguem pôster de 
divulgação e foto 
da apresentação 

7. Miniworkshop “Theory of Quantum Communication - Lecture 1”, com o 
18 a 21 de 

novembro de 
Auditório do IIF- 15 Seguem pôster de 

divulgação e foto 
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MsC. Sumeet Khatri 2019 UFRN da apresentação 

8. Seminário “Non-Commutative Gauge Theories and L-Infinity Algebras”, 
com o Prof. Vladislav Kupriyanov 

22 de novembro 
de 2019 

Sala de 
seminários 01 

12 
Seguem pôster de 
divulgação e foto 
da apresentação 

9. Seminário “Conformal Fractals in Critical Phenomena and New 2D 
Bootstrap Solutions”, com o Prof. Raoul Santachiara 

29 de novembro 
de 2019 

Sala de 
seminários 01 

12 
Seguem pôster de 
divulgação e foto 
da apresentação 

10. Seminário “Electric Dipole Problem and Snake-Like Interface States For 
2d Dirac Fermions In Graphene Monolayers”, com o Prof. Reinhold Egger 

28 de fevereiro de 
2020 

Sala de 
seminários 01 

11 
Seguem pôster de 
divulgação e foto 
da apresentação 

11. Seminário “Statistical Properties of the Quantum Internet”, com a Dra. 
Samuraí Brito 

13 de março de 
2020 

Sala de 
seminários 01 

31 
Seguem pôster de 
divulgação e foto 
da apresentação 

12. Reunião anual do IAC EVENTO ALTERADO PARA REUNIÃO REMOTA 16 a 17 de março 
de 2020 

Reunião on-line 21 
Seguem print de 

tela e ata da 
reunião 

 
 

Nota da Coordenação: Não houve registro fotográfico da apresentação do prof. Almir Caldeira por uma falha no setor de comunicação do IIF, que não 
pôde estar presente durante a apresentação. 

Eventos cancelados em virtude da pandemia de COVID-19: 1 - Seminário "Wave scattering in Binary Black Holes", com o Prof. Mauricio Richartz; 2 - 
Conferência Internacional “Frontiers of Physics”. 

Nota da Fiscalização: A coordenação comprovou a realização dos eventos listados no quadro acima, conforme documentos descritos na coluna 
“observação”. Tais documento serão armazenados 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: 01/10/2019 a 31/03/2020 (   ) Final – último período de execução:  
 

EXECUÇÃO FÍSICA 

META 
ETAPA 
FASE 

DESCRIÇÃO 
UNID. DE 
MEDIDA 

QUANTIDADE 
PROGRAMADA 
NO PROJETO 

QUANTIDADE EXECUTADA 
(a) NOS 

PERÍODOS 
ANTERIORES 

(b) NO 
PERÍODO  

ACUMULADA 
(a+b) 

1- Atividades 
de Pesquisa 

Execução 

Realizar Pesquisas nas áreas definidas pelo IAC: Teoria de Cordas e 
física matemática, Informação Quântica, Sistemas Eletrônicos Fortemente 
Correlacionados, Gravitação e cosmologia, Física de Partículas / 
Astropartículas, Física Estatística 

Relatório 18 06 6 12 

Execução Realizar o Programa de Pesquisadores Titulares Visitantes Ilustres Relatório 03 01 1 2 

Execução 
Realizar o Programa de Pós-doutorado com os pesquisadores 
selecionados 

Relatório 
03 01 1 2 

Execução Realizar o programa de pesquisadores associados Relatório 03 01 1 2 
Execução Realizar o Programa de Pesquisadores Titulares visitantes Relatório 03 01 1 2 

Nota Explicativa:  

2 - Reuniões e 
Eventos 

Científicos 

Planejamento Realizar a Reunião anual do IAC Reunião 04 03 1 4 

Execução Realizar eventos científicos Workshops 40 34 0 34 

Execução 
Realizar Seminários de Pesquisa e Aulas Públicas voltadas para os 
professores do segundo grau e seus alunos 

Seminários/
aulas 

públicas 
167 132 11 143 

Nota Explicativa:  O Evento programado “2D-Materials” foi realizado no período de 16/9 a 4/10 foi contabilizado como realizado no mês 9/2019 

 

Nota da Fiscalização: A coordenação comprovou as quantidades inseridas no quadro de metas como executadas no período. Todos os relatórios e demais 
comprovações serão armazenadas na rede local da divisão de fiscalização da PROPLAN. Acerca da formatação dos relatórios enviados, segue 
recomendações pertinentes no item 11.1 deste relatório de fiscalização. 
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IX – Roteiro de Acompanhamento – RESULTADOS ACADÊMICOS 
 
9.1 – Resultados Esperados (Cláusula 8ª do contrato 5710/2017 – Atualizada pelo 3º aditivo);  
 

INDICADOR Quant. 

Artigo completo publicado em periódico científico; 

Observação: Produzir trabalhos científicos de repercussão internacional (quantidade 
estimativa). 

30 

Treinamento de Pós-doutores 

Observação: Oferecer treinamento especializado para 15 a 20 pós-doutores. 
Quantidade estimada em função do número de selecionados. 

20 

Encontros Científicos 

Observação: Realizar encontros científicos de curta e longa duração; 
21 

Contribuir para uma boa avaliação do Programa de Pós-Graduação em Física da 
UFRN; 

Observação: Contribuir para uma boa avaliação do Programa de Pós-Graduação em 
Física da UFRN; esperamos que, no período de realização do Projeto, seja realizada 
pelo menos uma avaliação da CAPES 

1 

Programa de Pesquisadores Titulares e Visitantes Ilustres 

Observação: Receber diversos protagonistas de Física mundial para Programas de 
colaboração científica 

18 

Produção de mídia: documentários e/ou material didático, programa de televisão, 
rádio, vídeo ou videoconferência, gravação e edição de CD, DVD ou outras mídias 

Observação: Registrar em vídeo para a comunidade os eventos realizados no IIF. 
Estimativa de 10 vídeos. 

10 

Seminários de Pesquisa e Aulas Públicas 

Observação: Realizar semanalmente pelo menos um seminário de pesquisa 
12 

Manter o Laboratório de HPC 

Observação: Manter as atividades do Laboratório de HPC 
1 

 

Nota da Coordenação: A Manutenção do Laboratório de HPC se realiza de modo contínuo 
com as ações dos colaboradores contratados no âmbito deste projeto e tem sua eficácia 
manifestada pelo pleno funcionamento de nossa rede interna e pelos contratos de manutenção 
realizados no contexto deste projeto.  

 
9.2 – Resultados Alcançados no período de 01/10/2019 a 31/03/2020; 
 

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; 

Nota da Fiscalização: Refere-se ao município de natal. 
01 
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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; 21 

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

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

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

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

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

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

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

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 

07 
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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;  01 

37. Outros (detalhar); --- 

 

Nota da Coordenação: Publicações no período: 

1. Entanglement Dynamics after a Quench in Ising Field Theory: A Branch Point Twist Field 
Approach. O. Castro-Alvaredo, M. Lencses, I. Szecseni and J. Viti. JHEP (2019), in press 

2. Emptiness formation probability and Painlevé V equation in the XY spin chain. F. Ares and J. 
Viti J. Stat. Mech. (2019), in press 

3. Quantum dynamics from a Domain Wall initial state: in real and imaginary time, in Strongly 
Coupled Field Theories for Condensed Matter and Quantum information theory, J. Viti. 
Ferraz et al. Eds., Springer (2020). 

4. Hexagons and correlators in the fishnet theory.Benjamin Basso, Joao Caetano, Thiago 
Fleury. JHEP11(2019)172; 

5. Type I+II Seesaw Model in a Two Hggs Doublet Model. D. Cogollo, R. D. Matheus, T. B. De 
Melo, F. S. Queiroz, Phys.Lett. B797 (2019) 134813, arxiv:1904. 07883. 

6. Lepton Flavor Violation and Collider Searches for in a Type I+II Seesaw Model. M. M. 
Ferreira, T. B. De Melo, S. Kovalenko, P. R. D. Pinheiro, F. S. Queiroz. Eur.Phys.J. C79 
(2019) no.11, 955, arxiv:1903.07634 

7. Enhanced Multiqubit Phase Estimation in Noisy Environments by Local Encoding. 
assimiliano Proietti, Martin Ringbauer, Francesco Graffitti, Peter Barrow, Alexander Pickston, 
Dmytro Kundys, Daniel Cavalcanti, Leandro Aolita, Rafael Chaves, Alessandro Fedrizzi. 
PhysRevLett.123.180503 (2019); 

8. Distillation of quantum steering. R V Nery, M M Taddei, P Sahium, S P Walborn, L Aolita, G 
H Aguilar. Phys. Rev. Lett. 124, 120402 – Published 26 March 2020; 

9. Comment on ‘The notion of locality in relational quantum mechanics’. Jacques Pienaar. 
Found Phys - 49, December 23, 2019; 

10. Graph Approach to Extended Contextuality. B. Amaral and C. Duarte. Phys. Rev. A 100, 
062103 (2019); 

11. Quantum causal models via Quantum Bayesianism. J. Pienaar. Phys. Rev. A 101, 012104 
(2020); 

12. Quantum superpositions of causal orders as an operational resource. M M Taddei, R V Nery, 
L Aolita. Phys. Rev. Research 1, 033174 (2019); 

13. Fractionalized pair density wave in the pseudogap phase of cuprate superconductors. D. 
Chakraborty, M. Grandadam, M. H. Hamidian, J. C. S. Davis, Y. Sidis, C. Pepin. Phys. Rev. 
B 100, 224511 (2019); 

14. Bounding the Sets of Classical and Quantum Correlations in Networks. Alejandro Pozas-
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Kerstjens, Rafael Rabelo, Lukasz Rudnicki, Rafael Chaves, Daniel Cavalcanti, Miguel 
Navascus, Antonio Acin. Phys. Rev. Lett. - 123, 140503, October 03, 2019; 

15. Mean-field thermodynamic quantum time-space crystal: Spontaneous breaking of time-
translation symmetry in a macroscopic fermion system”. Konstantin B. Efetov. Phys. Rev. B 
100, 245128 (2019) - Published 17 December 2019; 

16. Topological Indices of Proteins. Dmitry Melnikov, Antti J. Niemi, Ara Sedrakyan. Sci Rep 9, 
14641 (2019); 

17. Chern-Simons-Higgs model as a theory of protein molecules.  Dmitry Melnikov and  Alyson 
B. F. Neves. Journal of Applied Physics 126, 244701 (2019); 

18. Secluded Dark Matter in light of the Cherenkov Telescope Array (CTA). Clarissa Siqueira. 
Phys. Lett. B V. 797 (2019), 134840; 

19. Carbon nanotube array as a van der Waals two-dimensional hyperbolic material. R. G. 
Polozkov, N. Y. Senkevich, S. Morina, P. Kuzhir, M. E. Portnoi, I. A. Shelykh. Phys. Rev. B - 
100 235401, December 02, 2019; 

20. Enhanced Multiqubit Phase Estimation in Noisy Environments by Local Encoding. 
Massimiliano Proietti, Martin Ringbauer, Francesco Graffitti, Peter Barrow, Alexander 
Pickston, Dmytro Kundys, Daniel Cavalcanti, Leandro Aolita, Rafael Chaves, Alessandro 
Fedrizzi. PhysRevLett.123.180503 (2019); 

21. SU(4) Heisenberg model on the honeycomb lattice with exchange-frustrated perturbations: 
Implications for twistronics and Mott insulators. W. M. H. Natori, R. Nutakki, R. G. Pereira, 
and E. C. Andrade. Phys. Rev. B 100, 205131(2019); 

Premiações 

1. Premiação do Instituto Serrapilheira ao professor Rafael Chaves 
(https://ufrn.br/imprensa/noticias/33574/pesquisador-da-ufrn-recebe-r-1-milhao-do-
instituto-serrapilheira) 

Vídeos produzidos: 

1. Miniworkshop com o MsC Summet Khatri 
https://www.facebook.com/569444613236674/videos/530101007571768/ 
https://www.facebook.com/569444613236674/videos/2440217766235108/ 
https://www.facebook.com/569444613236674/videos/428131324543645/ 
https://www.facebook.com/iipufrn/videos/716120152223329/ 
https://www.facebook.com/569444613236674/videos/538143630372670/ 

2. Colóquio com a Profa. Thaisa Bergmann 
https://www.facebook.com/569444613236674/videos/566471290761440/ 

3. Artigo Spin Chain Network Construction of Chiral Spin Liquids 
https://www.youtube.com/watch?v=wWIWiYBMsBo 

Nota da Fiscalização: Os documentos comprobatórios inerentes aos resultados informados no 
quadro 9.2, ficarão armazenados na rede local da divisão de fiscalização da PROPLAN. 

 
X – Roteiro de Acompanhamento – CONSIDERAÇÕES DO(A) COORDENADOR(A) 
 

O Projeto foi realizado, no período, a contento.  Apenas no mês de maio tivemos o 

cancelamento de um evento devido à suspensão das atividades presencias na UFRN em 

virtude da Pandemia da covid-19. Mesmo assim, os pesquisadores e colaboradores 

continuaram suas atividades de pesquisa em regime de “Trabalho em Casa”.  Devido a isso, a 

Reunião Anual do Conselho Científico Internacional foi realizada por webconferência em 

decorrência da urgência de avaliação da suspensão das atividades presenciais e da definição 

da programação para 2021, e adiado para período posterior o evento “Frontiers of Physics”. 
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XI – Roteiro de Acompanhamento – RECOMENDAÇÕES DO FISCAL 
 
11.1 – Recomendações do fiscal após análises; 
 

Ao fim desta 3ª ação de monitoramento concernente aos aspectos físico/acadêmicos 

do projeto em tela, ratificamos as RECOMENDAÇÕES dispostas no relatório de fiscalização nº 

428, relativo a fiscalização anterior, a saber:  

RECOMENDAMOS que a coordenação realize o registro fotográfico de todos os 

eventos que o projeto venha a realizar, prepare a lista de presença a ser assinada pelos 

participantes, bem como elabore uma capa que contenha seu objetivo, a identificação do local, 

data e hora de realização, recursos utilizados e os principais resultados alcançados. Assim, 

para cada evento forma-se um sintético relatório composto pelas referidas informações. 

RECOMENDAMOS que na próxima prestação de contas a coordenação apresente os 

resultados da avaliação do PPGF realizada em abril de 2019. 

RECOMENDAMOS que na próxima prestação de contas, ao nomear as pastas que 

comportam os documentos comprobatórios, a coordenação organize tais documentos de 

acordo com a meta, etapa ou resultado acadêmico que eles pretendem comprovar.  

RECOMENDAMOS que ao comprovar os prêmios obtidos por membros do projeto a 

coordenação disponibilize, não apenas a notícia da concessão, mas documentos que 

comprovem a materialidade da premiação, como certificados, resultados homologados das 

premiações, dentre outros. 

Ademais, RECOMENDAMOS que os relatórios relativos às pesquisas nas áreas 

definidas pelo IAC, enviados a fiscalização, tenham como modelo o relatório desenvolvido pela 

área de estudo “Gravitational Wave and Cosmology,”. Contudo, ainda se faz necessário alguns 

ajustes nos metadados disposto na sua parte introdutória, para que eles reflitam o semestre de 

abrangência da fiscalização. Também é importante que conste as atividades e produções 

acadêmicas de todos os pesquisadores que atuaram em cada área durante aquele período. 

Quanto aos relatórios dos programas que são desenvolvidos pelo projeto, 

RECOMENDAMOS a inserção de metadados no início dos relatórios que identifiquem o 

período abrangido pelo relatório, bem como de forma individual, a produção de cada 

participante dos programas. 

Por fim, RECOMENDAMOS que ao preencher o relatório de execução físico-

financeira (REFF) junto a FUNPEC, a coordenação utilize o quadro de metas deste relatório de 

fiscalização como espelho e reproduza as informações ali inseridas, caso representem o 

mesmo período de execução. 
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XII – Roteiro de Acompanhamento – CONCLUSÃO 
 
12.1 – Parecer técnico 
 
Período de abrangência: 01/10/2019 a 31/03/2020 
 

Vistos e analisados as informações e documentos descrito nas considerações iniciais deste 

Relatório de Fiscalização, sobretudo os enviados pela coordenação do projeto/contrato 

5710/2017, relacionados às METAS E RESULTADOS ACADÊMICOS, escopo desta análise, 

conforme disposição presente no art. 13 da Resolução nº 061/2016 – CONSAD/UFRN1, e 

diante das recomendações dispostas no item anterior, concluímos que o projeto “A Física e as 

Fronteiras do Conhecimento” ATINGIU PARCIALMENTE a dimensão físico/acadêmica 

pactuada. Entretanto, considerando que o projeto está em execução, possui vigência até 

31/08/2020, e entregou resultados parciais, OPINAMOS PELA APROVAÇÃO, s.m.j, desta 3ª 

prestação de contas técnica parcial, apresentada à fiscalização da PROPLAN. 

 
 

Natal/RN, 05 de junho 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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