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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

Fiscalização nº 409 Período da ação de controle 21/08/2019 a 20/09/2019

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

Implantação e Oferta dos cursos de Licenciatura e Bacharelado
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) na
modalidade à distância no Sistema da Universidade Aberta do
Brasil (UAB).

Número do projeto (SIPAC) 31/2017

Tipo/Natureza do Projeto ENSINO - GRADUAÇÃO

Coordenador(a) Maria Carmem Freire Diogenes Rego

Objeto

Implantação e oferta dos cursos de licenciatura em Física,
Matemática, Química, Geografia, Ciências Biológicas, Letras
Português, Pedagogia, Educação Física e História e o
bacharelado em Administração no âmbito do Sistema
Universidade Aberta do Brasil em atendimento ao Edital
75/2014.

Número do Contrato 6005/2017 Vigência 08/09/2017 a 07/09/2022

Valor (R$) 6.843.088,00

Processo
Nº 23077.036822/2018-78

(X) Prestação de Contas
Origem do recurso

CAPES

TED 5632/2017

Dados Bancários Banco do Brasil Ag.: 3795-8 C/C: 11.554-1
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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

Maria Carmem F. D. Rego UFRN Coordenadora (84) 3217-6327

Jéssyca Fabíola Ribeiro FUNPEC Ass. Administrativa (84) 3342-2250

II – CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A UFRN e a FUNPEC celebraram o contrato nº 6005/2017, cujo objeto está

devidamente descrito na folha 1 (um) desse documento, assinado em 08/09/2017, e publicado

em 13/09/2017 no Diário Oficial da União nº 176, pág. 79, Seção 3. O valor do projeto importa

em R$ 6.843.088,00. As cláusulas 13ª e 14ª versam, respectivamente, sobre as condições de

repasse e pagamento, e prestação de contas.

Ademais, essa 3ª fiscalização foi acionada pelo fiscal tendo por base a cláusula 14.1

do citado contrato. Outras fontes de informação documental desse Relatório de Fiscalização

foram: o Portal da Transparência da FUNPEC, os Sistemas SIG-UFRN, o processo nº

23077.043727/2017-40, de submissão e acompanhamento do projeto, autuado em pasta

própria na PROPLAN nº 6005.21.1417, 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 presente momento foram analisadas três prestações de contas
concernente à execução financeira do projeto no período que vai da assinatura do contrato,
08/09/2017, até 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: Até o fechamento desta ação não foi remetido a PROPLAN parecer
financeiro correspondente ao período verificado por este relatório (01/02/2019 a 31/08/2019).

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:

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

Nota:

VI – Roteiro de Acompanhamento – RECURSOS MATERIAIS DA UFRN

6.1 – Utilização de laboratórios da UFRN;
( X ) Sim
( ) Não
Horas/semana de utilização: 20 hs

Nota da Coordenação: Utilização dos laboratórios situados nos polos oficiais da UFRN: Nova
Cruz, Macau, Currais Novos e Caicó.

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

Nota da Coordenação: Utilização das salas situados nos polos oficiais da UFRN: Nova Cruz,
Macau, Currais Novos e Caicó.

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

Nota da Coordenação: Com recursos oriundos da descentralização e recursos próprios da
UFRN.

6.4 – Utilização da rede de TI da UFRN;
( X ) Sim
( ) Não
Horas/semana de utilização: 8 hs

Nota da Coordenação: Internet e ambiente virtual do projeto, instalado nos equipamentos da
SINFO.

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

Nota da Coordenação: A UFRN por meio da Secretaria de Educação a Distância (SEDIS)
proporciona suporte pedagógico, técnico e financeiro a cursos de EaD, cuja oferta pressupõe a
estrutura do polo de apoio presencial, e on-line, assumindo uma escala de abrangência
nacional. A SEDIS é uma secretaria da UFRN e como tal, tem a missão de fomentar a
modalidade de ensino a distância dos cursos ofertados por esta instituição, por tanto, todos os
cursos ofertados pertencem e levam o nome da UFRN, contribuindo para alcance da suas
políticas e diretrizes educacionais de disseminação do saber universal e desenvolvimento
humano.
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VII – Roteiro de Acompanhamento – EVENTOS

7.1 – Eventos realizados no período de 01/02/2019 a 31/08/2019;

Evento Data/Período Local Nº de participantes Observação

Semana Pedagógica do Departamento de História/UFRN - Treinamento
MOODLE MANDACARU

05/02/2019
Sala C9 – prédio do

CCHLA
7 ---

Capacitação: Formação no uso do AVA MOODLE MANDACARU

01/02/2019

SEDIS

3 ---

06/02/2019 6 ---

08/02/2019 1 ---

11/02/2019 1 ---

15/02/2019 1 ---

18/02/2019 1 ---

13/03/2019
LABINFO – CENTRO
DE BIOCIENCIAS

3 ---

22/03/2019 SEDIS 2 ---

29/03/2019
CENTRO DE
BIOCIENCIAS

6 ---

02/04/2019

SEDIS

1 ---

15/04/2019 1 ---

10/06/2019 1 ---

01/08/2019 2 ---

02/08/2019 3 ---

08/08/2019 8 ---

12/08/2019 5 ---

1º Semana Universitária - Palestra de Abertura em Macau 09/08/2019 Polo de Macau 57 ---
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1º Semana Universitária - Palestra de Abertura em Currais Novos 14/08/2019

Polo de Currais Novos

84 ---

1º Semana Universitária – Oficina: Gestão Participativa e Conselho
Escolar: Desafios Contemporâneos para a Educação

15/08/2019 26 ---

1º Semana Universitária – Oficina: Orientações para preenchimento do
currículo na plataforma lattes

15/08/2019 15 ---

1º Semana Universitária – Oficina: Explorando o potencial do GOOGLE
drive para a aprendizagem

15/08/2019 18 ---

1º Semana Universitária – Oficina: Iniciando projetos com o modelo visual
life cycle canvas

15/08/2019 13 ---

1º Semana Universitária – Oficina: Captando a realidade do celular 15/08/2019

Polo de Caicó

19 ---

1º Semana Universitária – Oficina: Roteiro de vivência em EaD 15/08/2019 18 ---

1º Semana Universitária – Oficina: O aluno e as rotinas acadêmicas 15/08/2019 18 ---

1º Semana Universitária – Oficina: Sequencia didática em língua
portuguesa

16/08/2019 8 ---

1º Semana Universitária – Oficina: A mágica da química em sala de aula 16/08/2019 2 ---

1º Semana Universitária – Oficina: Inovar na educação 16/08/2019 2 ---

1º Semana Universitária – Minicurso: Currículo Lattes 16/08/2019 12 ---

1º Semana Universitária – Palestra de abertura 31/08/2019

Polo de Nova Cruz

74 ---

1º Semana Universitária – Prática Laboratorial - Física 31/08/2019 14 ---

1º Semana Universitária – Prática Laboratorial – Química 31/08/2019 26 ---

Nota da Coordenação: As listas dos eventos serão encaminhadas anexas.

Nota da Fiscalização: A coordenação disponibilizou as listas de presença dos eventos listados no quadro acima. Todas as comprovações serão
arquivadas na rede local da fiscalização, bem como ficarão disponíveis no SIPAC para consulta pública.

Em complemento a documentação enviada, NOVAMENTE RECOMENDAMOS que a coordenação também realize o registro fotográfico dos eventos, bem
como elabore uma capa que contenha seu objetivo, a identificação do local, data e hora de realização, recursos utilizados e se for o caso possíveis
observações. Assim, para cada evento forma-se um relatório composto pelas referidas informações. Tal DOCUMENTO pode ser elaborado por meio do
Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), que possui a opção de cadastro para diversas ações de extensão e possibilita que após
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sua realização fotos e outros arquivos (lista de presença) sejam anexados. Desse modo por ocasião da prestação de contas física a coordenação precisaria
apenas preencher os metadados do evento, no quadro acima, e disponibilizar o código do mesmo gerado pelo SIGAA, e assim o próprio fiscal encontrará
as informações e documentos comprobatórios pertencentes ao evento em questão. Estas recomendações visam atender da melhor forma possível ao
princípio da verdade material1.

Ademais, RECOMENDAMOS que ao fazer o upload das comprovações no Google drive, que é utilizado para compartilhamento das produções deste
projeto, a coordenação proceda a organização dos arquivos em pastas, sub-pastas e os nomeie para que se apresentem de forma sequencial, conforme
demonstra a figura abaixo:

1 “O princípio da verdade material traduz a ideia de que, na apuração dos fatos, deve ser sempre buscado o máximo de aproximação com a certeza. Sua aplicação ao
processo administrativo justifica-se na medida em que a Administração, na busca constante pela satisfação do interesse público, não deve conformar-se com a verdade
meramente processual. Pode e deve estender sua atividade investigatória, valendo-se de elementos diversos daqueles trazidos aos autos pelos interessados.” (BRINA, 2012,
p.232). Disponível em: http://revista1.tce.mg.gov.br/Content/ Upload/Materia/1509.pdf. Acesso em: 13 jan. 2019.
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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: 01/02/2019 a 31/08/2019 ( ) 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)

01 - Implementação e oferta de cursos
(matriz UAB), Acompanhamento de polos e
cursos, Oferta dos cursos e Produção e
reprodução de material didático.

Execução

1. Oferta e cadastramento dos alunos nos cursos de
licenciatura em Física, Matemática, Letras Português,
Pedagogia (Series Iniciais), Educação Física, Geografia,
Química, Ciências Biológicas e Historia, especialização em
Ensino da Sociologia no ensino médio, Ensino da
Matemática no ensino médio e Ensino da Filosofia no
ensino médio, bacharelado em Administração Publica e
núcleo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte na
modalidade à distância;

Vagas
ofertadas

1610 1610 00 1610

Execução
2. Alunos cadastrados que foram aprovados no processo
seletivo para os cursos;

Alunos 1482 1482 00 1482

Execução
3. Alunos que concluíram os cursos ofertados por meio do
projeto;

Alunos 1482 00 00 00

Execução 4. Produção de materiais didáticos (diversas mídias).
Relatório
anuais

05 00 01 01

Nota Explicativa: Sobre a etapa 4, encaminhamos o relatório do período de 2017.2 a 2018.2. Esclarecemos que, em resposta as sugestões indicadas pela fiscalização, foi decidido o acréscimo da
etapa 4 (Produção de materiais didáticos (diversas mídias)) com o envio do relatório anual das produções acadêmicas oriundas do projeto, de forma a melhor quantificar os resultados obtidos.
Essa alteração foi realizada ainda esse ano, por isso, encaminhamos somente agora o relatório referente ao primeiro ano de execução do projeto. Acrescentamos ainda que os relatórios serão
produzidos anualmente no início de cada ano referente ao ano anterior para que seja possível contemplar de forma correta tudo que foi produzido naquele ano. Neste caso, sobre o ano de 2019,
o relatório deve ser produzido no início de 2020 e encaminhado no próximo relatório de fiscalização.

Nota da Fiscalização: A coordenação enviou o relatório anual referente a etapa 04 da meta única do projeto, que ficará armazenado na rede local da
fiscalização, assim como será disponibilizado no SIPAC para consulta pública.

No mais, RECOMENDAMOS que ao preencher o Relatório de Execução Físico-Financeira (REFF) junto a Fundação de Apoio a coordenação utilize o
QUADRO DE METAS acima como espelho, e reproduza fielmente as informações nele inseridas.
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IX – Roteiro de Acompanhamento – RESULTADOS ACADÊMICOS

9.1 – Resultados Esperados (Cláusula 8ª do contrato 6005/2017 UFRN/FUNPEC, alterada pelo
1º termo aditivo);

INDICADOR Quant.

1. Profissionais formados em função do projeto. 1482

2. Trabalhos de conclusão de curso elaborados em função do projeto.

Observação: Apenas os cursos de Educação Física e Pedagogia possui, em seu
projeto acadêmico, a previsão de elaboração de um Trabalho Final de Conclusão de
curso.

293

9.2 – Resultados Alcançados no período de 01/02/2019 a 31/08/2019;

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);

---

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;

Título: Mandacaru Transparência: A Importância De Uma aplicação De Gestão e
Análises De Dados Na Educação A distância;
Autores: Iolanda Chagas Costa Paiva, Isaac Gomes de Oliveira, Jânio Gustavo
Barbosa, Lucas Wildemberg Pereira de Carvalho Pinto, Matheus Andrade Monteiro e
Mike Job Santos Pereira da Silva;
Ano: 2018 - Link: https://esud2018.ufrn.br/wp-content/uploads/188586_1_ok.pdf
Nota da Coordenação: Todos os autores do artigo são colaboradores eventuais do
projeto.

03
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Título: “ESTECURSO[...] ME FEZ APRENDER E GOSTAR DE UMA NOVA
MODALIDADE DE ENSINO: EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA” – ANÁLISE DAS
NARRATIVAS AUTOBIOGRÁFICAS DE ESTAGIÁRIOS CAMPESINOS DE UM
CURSO DE QUÍMICA EaD.
Autores: Franklin Kaic Dutra Pereira (PG) e Carlos Neco da Silva Júnior (PQ)
Ano: 2018 - Link: https://esud2018.ufrn.br/wp-content/uploads/188573_1_ok.pdf
O prof. Carlos Neco da Silva Júnior é coordenador do curso de Química a distância
na UFRN. O prof. Franklin Kaic Dutra Pereira é um colaborador eventual do projeto

Título: Recursos Audiovisuais Instantâneos na Educação a Distância: Uma Reflexão
Sobre as Potencialidades Pedagógicas
Autores: Artur Nobre, Célia Maria de Araújo
Ano: 2018 - Link: https://esud2018.ufrn.br/wp-content/uploads/188520_1_ok.pdf
Nota da Coordenação: A professora Célia Maria de Araújo é vice coordenadora
UAB aqui na UFRN. O sr. Artur Nobre já foi funcionário contratado pelo projeto.

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;

Título: Educação a distância na Universidade Federal do Rio Grande do Norte:
quinze anos de prática
Autor: Zaros, Lilian Giotto; Rêgo, Maria C. F. Diógenes; Torres Neto, José Correia
Ano: 2019 - Link https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/26807
Nota da Coordenação: Todos os autores são servidores lotados na SEDIS e como
tais, colaboram com as ações do projeto.

01

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
mídias;

---

31. Produção ou atualização didático-pedagógica; ---
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32. Produção de cartas geográficas, mapas ou similares publicadas em livros ou
revistas indexadas;

---

33. Geração de novos produtos ou processos (Inovação); ---

34. Propriedade intelectual ou patente (aparelho, instrumento, equipamento,
fármaco, sistema e outros) registrado ou submetido a registro;

---

35. Registro de software desenvolvido; ---

36. Prêmios; ---

37. Outros (detalhar); ---

Nota da Coordenação: O livro produzido foi publicado durante o evento ESUD 2018 que
ocorreu aqui em Natal. Da mesma forma dos artigos citados acima, foi publicado no semestre
2018.2, mas não contemplado no relatório de fiscalização do período.

Nota da Fiscalização: As comprovações referentes aos produtos descritos nos itens 13 e 16
do quadro acima foram acessadas por meio dos links enviados pela coordenação. Todos os
arquivos foram baixados e ficarão armazenados na rede local da fiscalização, bem como serão
disponibilizados no SIPAC para consulta pública.

Além disso, RECOMENDAMOS que nas próximas fiscalizações a coordenação insira os
metadados referentes a consecução de cada item do quadro 9.2, deste relatório, no formato
exposto acima, a fim de que as informações sejam apresentadas de forma organizada e
entendível.

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);

Nota da Fiscalização: A coordenação não registrou considerações para esta ação de
monitoramento.

XI – Roteiro de Acompanhamento – RECOMENDAÇÕES DO FISCAL

11.1 – Recomendações do fiscal após análises;

Ao fim desta terceira ação de monitoramento concernentes aos aspectos físicos do

projeto em tela, REFORÇAMOS as RECOMENDAÇÕES presentes logo abaixo dos quadros

7.1, 8.1 e 9.2, pois se atendidas irão contribuir para uma melhor apresentação dos resultados

alcançados a cada semestre. Nesse sentido é primordial que as informações relativas ao

projeto assim que geradas sejam armazenadas de forma sistemática, de modo que por ocasião

das prestações de contas físicas a coordenação disponha de forma célere e ordeira das

informações comumente solicitadas pelo fiscal da PROPLAN.

No mais, RECOMENDAMOS que na próxima fiscalização a coordenação envie a

lista de matriculados atualizada e adicione uma capa ao documento que contenha os seguintes

metadados: Projeto/contrato correspondente, sistema institucional emissor da lista, semestre

letivo, cursos incluídos na lista, e outros dados que favoreçam a identificação desta

comprovação.
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XII – Roteiro de Acompanhamento – CONCLUSÃO

12.1 – Parecer técnico

Período de abrangência: 01/02/2019 a 31/08/2019

Vistos e analisados os documentos instruídos no processo no. 23077.036822/2018-

78, contrato 6005/2017, conforme disposição presente no art. 13 da Resolução nº 061/2016 –

CONSAD/UFRN2 e com base nas comprovações enviadas pela coordenação relacionadas às

METAS E RESULTADOS ACADÊMICOS, escopo desta análise, concluímos que o projeto

“Implantação e Oferta dos cursos de Licenciatura e Bacharelado da Universidade Federal

do Rio Grande do Norte (UFRN) na modalidade à distância no Sistema da Universidade

Aberta do Brasil (UAB)” ATINGIU PARCIALMENTE a dimensão físico/acadêmica pactuada.

Entretanto, considerando que o projeto está em execução, com vigência até setembro de 2022,

e entregou resultados parciais, OPINAMOS PELA APROVAÇÃO DOS RESULTADOS

ACADÊMICOS apresentados nesta 3ª prestação de contas física parcial.

Natal/RN, 20 de setembro 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.

2 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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