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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO  

Fiscalização nº 466 Período da ação de controle 07/02/2020 a 08/04/2020 
 

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 Mayane Lopes da Silva 

Telefone/e-mail (84) 3092-9230 
 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Título do Projeto 
SmartMetropolis - Plataforma e Aplicações para Cidades 
Inteligentes. 

Número do projeto (SIPAC) 139/2015 

Tipo/Natureza do Projeto PESQUISA CIENTÍFICA - INOVAÇÃO 

Coordenador(a) Frederico Araújo da Silva Lopes 

Objeto 
Desenvolver soluções de tecnologia da informação que ajudem 
a resolver problemas das cidades e regiões metropolitanas 
atuais. 

Número do Contrato 4868/2015 Vigência 22/10/2015 a 21/10/2020 

Valor (R$) 5.424.388,59 
Processo 

 

Nº 23077.026876/2015-82 

(X) Submissão do projeto 

Nº 23077.057047/2016-22 

(X) Prestação de Contas 
Origem do recurso  

Próprio e EP 
nº24470010 

Dados Bancários Banco do Brasil Ag.: 3795-8 C/C: 11.227-5 
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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 

Frederico Araújo da S. Lopes  UFRN Coordenador 3342-2216 Ramal: 125 

Dalila Monteiro Maia Funpec Coord. Administrativa 3342-2216 Ramal: 169 

 
II – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

A UFRN e a FUNPEC celebraram o contrato nº 4868/2015, cujo objeto está 

devidamente descrito na folha 1 (um) desse documento, assinado em 22/10/2015, e publicado 

em 27/10/2015 no Diário Oficial da União nº 205, pág. 72, Seção 03. O valor do projeto importa 

em R$ 5.424.388,59. As cláusulas 13ª e 14ª versam, respectivamente, sobre as condições de 

repasse e pagamento, e prestação de contas. 

Essa  7ª fiscalização foi acionada pelo fiscal tendo por base a sub-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 

23077.026876/2015-82, de submissão e acompanhamento do projeto, autuado em pasta 

própria na PROPLAN nº 4868.21.1415, 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 a presente data foram apresentadas 6 prestações de contas 
relativas aos aspectos financeiros do projeto. O período abrangido por elas vão desde o início 
de sua execução até 30/06/2019. 

 
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 fiscalização não foi remetido a PROPLAN 
parecer financeiro da PROAD referente ao período analisado por esta ação de monitoramento 
(01/07/2019 a 31/12/2019). Não consta, nas comunicações enviadas pela PROAD à 
PROPLAN, referência acerca do envio por parte da FUNPEC da prestação de contas referente 
ao mencionado período. 

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

Nota da Fiscalização: Para os períodos anteriores (22/10/2015 a 30/06/2016; 01/07/2016 a 
31/12/2016; 01/01/2017 a 31/12/2017; 01/01/2018 a 30/06/2018; 01/07/2018 a 31/12/2018 e 
01/01/2019 a 30/06/2019) todos os pareceres foram favoráveis a aprovação das 6 prestações 
de contas parciais apresentadas. 

 
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; 
( X ) Sim 
(    ) Não 
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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 da Fiscalização: Durante o período de 01/07/2019 a 31/12/2019 não houve aquisição 
de material permanente por parte do projeto. 

 
VI – Roteiro de Acompanhamento – RECURSOS MATERIAIS DA UFRN 
 
6.1 – Utilização de laboratórios da UFRN;  
( X ) Sim 
(    ) Não 
Horas/semana de utilização: 80hs 
 

Nota da Coordenação: Por ser um projeto envolvendo diversas áreas da TI que estão 
diretamente relacionadas à temática Cidades Inteligentes, alguns laboratórios de pesquisa, 
principalmente do IMD, estão sendo utilizados. Por essa razão e por termos muitos alunos de 
graduação e de pós como bolsistas do projeto, é muito difícil estimar quantas horas de 
utilização de tais laboratórios. Arriscarei cerca de 80h por semana considerando o somatório 
de todos os laboratórios utilizados, já que pedem pelo menos uma estimativa. 

 
6.2 – Utilização de salas de aula da UFRN;  
( X ) Sim 
(    ) Não 
Horas/semana de utilização: 2hs 
 

Nota da Coordenação: Algumas vezes, para reuniões maiores do projeto, utilizamos salas de 
aula do IMD. Em geral, as reuniões acontecem nos laboratórios ou sala de reuniões. 

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

Nota da Coordenação: Embora o uso seja pequeno, algumas vezes alguns documentos 
sejam impressos em impressoras do IMD, com tonner pago pelo IMD. 

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

Nota da Coordenação: Trabalhando nos laboratórios e durante as reuniões os alunos e 
pesquisadores em geral do projeto utilizam a rede da UFRN. Infelizmente é complicado estimar 
isso. Se isso for realmente relevante, é necessário verificar com a equipe de TI da UFRN um 
método para estimar tal informação através do monitoramento da rede da UFRN. 

 
6.5 – Utilização do nome da UFRN;  
( X ) Sim 
(    ) Não 
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Nota da Coordenação: Uma vez que esse projeto é uma iniciativa do IMD/UFRN, a utilização 
do nome da instituição é usado frequentemente. Por exemplo, o site do projeto 
(http://smartmetropolis.imd.ufrn.br/?lang=en) faz referência à UFRN. Além disso, a UFRN 
assinou termos de cooperação com Governo do Estado do Rio Grande do Norte e com a 
Prefeitura Municipal do Natal para o desenvolvimento de soluções de cidades inteligentes. O 
desenvolvimento de tais soluções é realizada no âmbito deste projeto.  Além disso, elevamos o 
nome da UFRN junto à organizações como o IEEE Smart Cities Initiative Working Group, em 
que o IMD e a PMN, juntas, são membros do referido e seleto grupo internacional. 

 
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 

--- --- --- --- --- 

 

Nota da Fiscalização: Para o período em questão a coordenação não informou a realização 
de eventos. 
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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:  
 

Meta Descrição/Indicadores Unidade de medida 
Quant. 

Programada 
no projeto 

Quantidade executada 
Nos períodos 

anteriores 
No 

período 
Acumulada 

Meta: 1 - METAS E 
ETAPAS DO 

PRIMEIRO ANO DE 
PROJETO 2016/2017 

 

1-Análise das plataformas de cidades Inteligentes e de Internet das Coisas Relatório 1 1 0 1 
2-Estudo sobre a plataforma Fiware Relatório 1 1 0 1 
3-Definição de arquitetura e prototipação da segunda versão do aplicativo Find Trip Capítulo de relatório 4 4 0 4 
4-Definição de arquitetura e prototipação da plataforma ROTA Capítulo de relatório 4 4 0 4 
5-Definição de arquitetura e prototipação da plataforma Fala Natal Capítulo de relatório 4 4 0 4 
6-Definição de arquitetura e prototipação da plataforma Smart Lab Capítulo de relatório 4 4 0 4 
7-Definição de arquitetura, prototipação de monitoramento de Água e Energia Capítulo de relatório 4 4 0 4 
8-Estudo e Prototipação de hardware para monitoramento de água e energia Relatório 4 4 0 4 
9-Estudo de viabilidade de Smart Hot-Spot Capítulo de relatório 1 1 0 1 
10-Desenvolvimento de primeira versão do Smart Hot-Spot junto ao Poste Inteligente Capítulo de relatório 2 2 0 2 
11-Planejamento e estudo sobre implantação de Infraestrutura computacional (nuvem 
Openstack) do projeto 

Capítulo de relatório 1 1 0 1 

12-Planejamento e estudo sobre implantação da plataforma Fiware Capítulo de relatório 1 1 0 1 
13-Implantação do Fiware Capítulo de relatório 1 1 0 1 
14-Estudo sobre técnicas de análise e visualização de dados Relatório 2 2 0 2 
15-Desenvolvimento de técnicas de análise e visualização de dados - fase 1 Relatório 2 2 0 2 
16-Desenvolvimento de técnica de análise de dados contra lavagem de dinheiro Capítulo de relatório 1 1 0 1 

Nota Explicativa:  

Meta: 2 - METAS E 
ETAPAS DO SEGUNDO 

ANO DE PROJETO 
2017/2018 

1-Desenvolvimento final da segunda versão do aplicativo Find Trip - iOS e Android Códigos Fonte de aplicação 1 1 0 1 
2-Desenvolvimento final da primeira versão do aplicativo Cidadão Seguro da 
plataforma ROTA 

Códigos Fonte de aplicação 1 1 0 1 

3-Desenvolvimento final da primeira versão do aplicativo Fala Natal Códigos Fonte de aplicação 1 1 0 1 
4-Desenvolvimento final da primeira versão do aplicativo Smart Place (antigo Smart 
Lab) 

Códigos Fonte de aplicação 1 1 0 1 

5-Definição de arquitetura, prototipação de monitoramento de Água e Energia Capítulo de relatório 2 2 0 2 
6-Desenvolvimento de técnicas de análise e visualização de dados - fase 2 Relatório 4 4 0 4 
7-Estudo de técnicas de interoperabilidade entre sistemas e também sobre Sistemas 
de Sistemas (SoS) 

Capítulo de relatório 1 1 0 1 

8-Definição de arquitetura e prototipação de solução de interoperabilidade baseada em 
Sistemas de Sistemas 

Capítulo de relatório 1 1 0 1 

9-Estudo sobre os conceitos, ferramentas e bibliotecas de controle de acesso 
(autenticação e autorização) 

Capítulo de relatório 1 1 0 1 

10-Desenvolvimento de solução de autenticação e controle de identidades no SGEOL Capítulo de relatório 1 2 0 2 
11-Estudo do estado da arte sobre detecção de placas veiculares através de câmeras 
espalhadas pela cidade 

Capítulo de relatório 1 1 0 1 



 PROPLAN/UFRN Relatório de Fiscalização de Projeto Acadêmico Pág. 7 de 17 

Meta Descrição/Indicadores Unidade de medida 
Quant. 

Programada 
no projeto 

Quantidade executada 
Nos períodos 

anteriores 
No 

período 
Acumulada 

12-Desenvolvimento de primeiros protótipos de algoritmos para a detecção de placas 
veiculares 

Capítulo de relatório 1 3 0 3 

13-Estudo do estado da arte sobre estacionamento inteligente Capítulo de relatório 1 2 0 2 
14-Desenvolvimento de primeiros protótipos de algoritmos para a detecção de vagas 
disponíveis em estacionamentos inteligentes 

Capítulo de relatório 1 2 0 2 

15-Estudo e arquitetura do middleware SGEOL Capítulo de relatório 1 1 0 1 
16-Desenvolvimento da primeira versão do SGEOL Códigos Fonte de aplicação 1 1 0 1 
17-Monitoramento contínuo da infraestrutura Fiware do projeto Capítulo de relatório 1 2 0 2 

Nota Explicativa:  

Meta: 3 - METAS E 
ETAPAS DO TERCEIRO 

ANO DE PROJETO 
2018/2019 

1-Estudo do estado da arte sobre jogos educacionais na temática do combate às 
drogas 

Capítulo de relatório 1 1 0 1 

2-Planejamento de novas aplicações temáticas junto à Prefeitura Municipal de Natal 
(PMN) 

Capítulo de relatório 1 1 0 1 

3-Estudo sobre estado da arte das novas aplicações temáticas eliminadas junto à PMN Capítulo de relatório 2 2 0 2 
4-Planejamento de implantação de nó compatível à categoria Nó Associado do Fiware Capítulo de relatório 1 1 0 1 
5-Implantação de nó compatível à categoria Nó Associado do Fiware Capítulo de relatório 1 1 0 1 
6-Monitoramento contínuo da infraestrutura Fiware do projeto Capítulo de relatório 1 1 0 1 

Nota explicativa: Ressaltamos que a meta em questão está sendo cumprida com algumas ressalvas. 

Meta: 4 - GESTÃO DE 
OCORRÊNCIAS DE 

SEGURANÇA 

1-Análise de requisitos de integração das soluções com o SIPAC Relatório 1 1 0 1 
2-Análise contínua de requisitos do sistema de gestão de ocorrências de segurança, 
considerando a versão inicial da solução pesquisada e desenvolvida em fase anterior 
do projeto 

Relatório 1 1 0 1 

3-Desenvolvimento e Testes Unitários do Módulo Web do SigCampus Códigos Fonte de aplicação 1 1 0 1 
4-Desenvolvimento e Teste do Módulo Web de Gestão da Segurança Patrimonial Códigos Fonte de aplicação 1 1 0 1 
5-Desenvolvimento e Teste de Aplicativo Android para ser utilizado nas viaturas da 
DSP 

Códigos Fonte de aplicação 1 1 0 1 

6-Desenvolvimento e Teste de Aplicativo IOS e Android para registro de ocorrências Códigos Fonte de aplicação 1 1 0 1 
7-Teste de Integração das soluções desenvolvidas nessa meta. Relatório 1 1 0 1 

Nota Explicativa:  

Meta: 5 - CONTROLE DE 
AR CONDICIONADOS 

1-Estudo e especificação de protótipo do hardware que terá sensores de presença, 
temperatura, umidade e microfone. Os sensores de presença e microfone são usados 
para identificação de pessoas na sala. Ar condicionados serão ligados quando há 
alguém na sala e desligados após a saída de todos. 

Relatório 1 1 0 1 

2-Desenvolvimento do módulo receberá dados dos sensores e será responsável por 
controlar os ar condicionados, realizando automaticamente as operações 
ligar/desligar/aumenta temperatura/diminuir temperatura 

Hardware prototipado 1 1 0 1 

3-Desenvolvimento de nova versão final desse modulo também permitirá visualizar 
dados históricos e estatísticas de presença de pessoas e estado do ar condicionado 

Hardware prototipado 1 1 0 1 

4-Ajustes final no software de controle Códigos Fonte do Hardware 1 1 0 1 
5-Instalação do Hardware e Software em salas do IMD e do Setor 3 do CCET Relatório 1 1 0 1 

Nota Explicativa:  
Meta: 6 - 

GERENCIAMENTO DE 
1-Estudo e planejamento do primeiro protótipo de monitoramento de energia Relatório 1 1 0 1 
2-Versão inicial do hardware responsável pelo monitoramento de energia elétrica Hardware prototipado 1 1 0 1 
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Meta Descrição/Indicadores Unidade de medida 
Quant. 

Programada 
no projeto 

Quantidade executada 
Nos períodos 

anteriores 
No 

período 
Acumulada 

ATIVOS PARA EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA 

3-Nesta fase, o software em questão avaliará o consumo e demandas de energia 
(contendo: autenticação e comissionamento do hardware, definição dos protocolos de 
comunicação e aquisição de dados, banco de dados e algoritmos de compressão). 

Códigos Fonte de aplicação 1 1 0 1 

4-Realizar testes e promover as melhorias necessárias para o satisfatório 
desenvolvimento do hardware criado Relatório 1 1 0 1 

5-Nesta fase de aprimoramento, será adicionado ao software de gerenciamento do 
consumo de energias, as funcionalidades de aquisição de dados em tempo real e a 
integração com o SIPAC, SIGAA e SIGRH. 

Códigos Fonte de aplicação 1 1 0 1 

6-Versão final do hardware e verificação se a sua atuação está em consonância com a 
finalidade proposta 

Hardware prototipado 1 1 0 1 

7-Criação de KPIs para o gerenciamento de energia e dashboards de teste para 
visualização no SigCampus. 

Códigos Fonte de aplicação 1 1 0 1 

8-Versão de produção e treinamento dos sistemas desenvolvidos e comissionamento 
do Hardware 

Relatório 1 2 0 2 

Nota Explicativa:  

Meta: 7 - PLATAFORMA 
ROTA - SOLUÇÕES PARA 

A VIATURA, 
COMANDANTE E 

CIDADÃO 

1-Estudo de viabilidade, sobre o estado da arte e técnicas para desenvolvimento de 
novos requisitos para a plataforma ROTA 

Relatório 1 1 0 1 

2-Definição da arquitetura da solução de modo a atender todos os novos requisitos 
planejados 

Relatório 1 1 0 1 

Nota explicativa: 

Meta: 8 - SOLUÇÕES DE 
COLETA DE DADOS EM 

LOCAL DE CRIME 

1-Levantamento de requisitos para o desenvolvimento de solução de coleta de dados 
em local de crime 

Relatório 1 1 0 1 

2-Definição da arquitetura da solução de modo a atender todos os requisitos 
planejados 

Relatório 1 1 0 1 

3-Implementação da solução com base nos requisitos definidos 
Código Fonte da Nova 

versão 
1 0 1 1 

4-Testes e implantação de correções e novos requisitos desenvolvidos Relatório 1 0 1 1 
Nota Explicativa:  

Meta: 9 - SOLUÇÕES DE 
ANÁLISE DE VÍNCULOS 

1-Pesquisa acerca de formas de integrar, relacionar e representar dados de diferentes 
fontes. 

Relatório 1 1 0 1 

2-Elaboração de estratégia para vincular os dados presentes nas fontes do projeto Relatório 1 1 0 1 
3-Implementação de soluções que integrem e conectem os dados, promovendo uma 
maneira de encontrar relações diretas ou indiretas entre eles. 

Aplicações e códigos fonte 1 0 0 0 

4-Melhoramento das soluções desenvolvidas a partir de retorno das entidades 
responsáveis. Validação e testes junto aos respectivos setores 

Aplicações e códigos fonte 1 0 0 0 

5-Pesquisa relacionada a coleta e manipulação de dados abertos Relatório 1 1 0 1 
Nota Explicativa: 
Meta: 10 - SOLUÇÕES DE 
INTELIGÊNCIA POLICIAL 
BASEADA EM BASES DE 

DADOS ABERTOS 

1-Elaboração de estratégia para utilizar os dados provenientes de fontes abertas para 
ajudar na tomada de decisões estratégias na área de segurança. Relatório 1 1 0 1 

2- Pesquisa e análise dos dados a serem trabalhados. Coleta de dados reais para guiar 
o planejamento 

Relatório 1 1 0 1 

Nota explicativa: 
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Meta Descrição/Indicadores Unidade de medida 
Quant. 

Programada 
no projeto 

Quantidade executada 
Nos períodos 

anteriores 
No 

período 
Acumulada 

Meta: 11 - SOLUÇÕES DE 
ANÁLISE DE DADOS 

CRIMINAIS BASEADAS EM 
BIG DATA 

1-Pesquisa de algoritmos adequados aos dados prospectados na etapa anterior. 
Investigação da necessidade do desenvolvimento de novos algoritmos. 

Relatório 1 1 0 1 

2-Implementação dos algoritmos definidos na etapa anterior. 
Implementações em forma 

de aplicações. Código Fonte 
1 1 0 1 

3-Testes dos algoritmos com novos dados. Validação dos resultados junto com a 
Secretaria. Ajustes 

Relatório / Aplicações 1 0 1 1 

4-Levantamento e definição de escopo de todos os sistemas que precisam ser 
integrados Relatório 1 1 0 1 

Nota Explicativa:  

Meta: 12 - SOLUÇÕES DE 
INTEGRAÇÃO DE 

SISTEMAS 

1-Definição da abordagem de integração de modo a atender a integração de sistemas 
existentes e eventuais novos sistemas 

Relatório 1 1 0 1 

2-Implementação e implantação da abordagem de integração 
Código Fonte da Nova 

versão 
1 0 1 1 

3-Teste e correções/implantação dos novos requisitos identificados Relatório 1 0 1 1 
Nota Explicativa:  

META 13: GESTÃO DA 
FROTA DE VEÍCULOS 

1-Análise de requisitos de integração das soluções com o SIPAC Capítulo de Relatório 1 1 0 1 

2-Módulo Web de Gestão do Frota Inteligente 
Capítulo de Relatório e 

Códigos Fonte da Aplicação 
1 0 1 1 

3-Aplicativo Android para ser utilizado nos veículos da UFRN 
Capítulo de Relatório e 

Códigos Fonte da Aplicação 
1 0 1 1 

4-Aplicativo IOS e Android para acessar as funcionalidades do FrotaInteligente - fase 1 
Capítulo de Relatório e 

Códigos Fonte da Aplicação 
1 0 1 1 

5-Aplicativo IOS e Android para acessar as funcionalidades do FrotaInteligente - fase 2 
Capítulo de Relatório e 

Códigos Fonte da Aplicação 
1 0 0 0 

Nota Explicativa: 

Meta 14: GESTÃO DE 
OCORRÊNCIA DE 

SEGURANÇA  

1-Melhorias no módulo de gestão de segurança 
Capítulo de Relatório e 

Códigos Fonte da Aplicação 
1 1 0 1 

2- Inclusão da detecção automática de placas e do botão de solicitação de apoio. 
Capítulo de Relatório e 

Códigos Fonte da Aplicação 
1 0 1 1 

3- Inclusão da comunicação via texto e voz entre vigilantes e central 
Capítulo de Relatório e 

Códigos Fonte da Aplicação 
1 0 1 1 

Nota Explicativa:  

Meta 15: CONTROLE DE 
AR CONDICIONADOS  

1-Montagem de 40 kits integrado para controle de ar-condicionados Capítulo de Relatório 1 1 0 1 
2- Instalação de 20 kits em salas do Setor IV. Capítulo de Relatório 1 0 0 0 
3-Extensão do software do SmartPlace para gerenciar os novos aparelhos e integração 
com os SIGs 

Capítulo de Relatório e 
Códigos Fonte da Aplicação 

1 1 0 1 

4-Instalação de mais 20 kits em salas do Setor IV Capítulo de Relatório 1 0 0 0 

5-Extensão do software do SmartPlace para gerenciar os novos aparelhos 
Capítulo de Relatório e 

Códigos Fonte da Aplicação 
1 0 0 0 

6-Início do treinamento das equipes da Superintendencia de Infra-estrutura e de 
Informática para gerenciar o hardware e o software do SmartPlace 

Capítulo de Relatório 1 0 0 0 

7-Manutenção e ajuste do hardware e software do SmartPlace 
Capítulo de Relatório e 

Códigos Fonte da Aplicação 
1 1 0 1 
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Meta Descrição/Indicadores Unidade de medida 
Quant. 

Programada 
no projeto 

Quantidade executada 
Nos períodos 

anteriores 
No 

período 
Acumulada 

8-Treinamento das equipes da Superintendencia de Infra-estrutura e de Informática para 
gerenciar o hardware e do software do SmartPlace 

Capítulo de Relatório 1 0 0 0 

Nota Explicativa:  

Meta 16: SISTEMA 
INTELIGENTE PARA 

GERENCIAMENTO DE 
ENERGIA  

1-Primeira versão do Software de gerenciamento do consumo e demandas de energia 
(contendo: autenticação e comissionamento do hardware, definição dos protocolos de 
comunicação e aquisição de dados, banco de dados e algoritmos de compressão) 

Capítulo de Relatório e 
Códigos Fonte da Aplicação 

1 1 0 1 

2-Desenvolvimento de processo de Hardware de monitoramento no Protolab/IMD Capítulo de Relatório  1 1 0 1 
3-Instalação dos Hardwares de monitoramento Capítulo de Relatório  1 1 1 2 
4-Segunda versão do Software de gerenciamento inteligente do consumo e demandas 
de energia 

Capítulo de Relatório e 
Códigos Fonte da Aplicação 

1 0 1 1 

5-Criação de KPIs para o gerenciamento de energia e dashboards de teste para 
visualização no SigCampus 

Capítulo de Relatório e 
Códigos Fonte da Aplicação 

1 0 0 0 

6-Versão de produção e treinamento dos sistemas desenvolvidos e comissionamento do 
Hardware e Software 

Capítulo de Relatório  1 0 0 0 

Nota Explicativa: 

Meta 17: SISTEMA 
INTELIGENTE PARA 

PROCESSAMENTO DE 
IMAGEM 

1-Primeira versão do software de controle de acesso a ambientes por reconhecimento 
facial e levantamento do hardware necessário para processamento dessa tarefa 

Capítulo de Relatório e 
Códigos Fonte da Aplicação 

1 0 0 0 

2-Primeira versão do software de controle de acesso a ambientes através de veículos 
por identificação de placas 

Capítulo de Relatório e 
Códigos Fonte da Aplicação 

1 0 1 1 

3-Primeira versão do software de reconhecimento e identificação de pessoas em 
ambientes da UFRN 

Capítulo de Relatório e 
Códigos Fonte da Aplicação 

1 0 0 0 

4-Primeira versão do software de registro de pessoas que transitam na UFRN 
Capítulo de Relatório e 

Códigos Fonte da Aplicação 
1 0 0 0 

5-Segunda versão do software de controle de acesso por reconhecimento facial. 
Capítulo de Relatório e 

Códigos Fonte da Aplicação 1 0 0 0 

6-Segunda versão do software de controle de acesso a ambientes através de veículos 
por identificação de placas 

Capítulo de Relatório e 
Códigos Fonte da Aplicação 

1 0 0 0 

7-Segunda versão do software de reconhecimento e identificação de pessoas em 
ambientes da UFRN 

Capítulo de Relatório e 
Códigos Fonte da Aplicação 

1 0 0 0 

8-Segunda versão do software de registro de pessoas que transitam na UFRN. 
Capítulo de Relatório e 

Códigos Fonte da Aplicação 
1 0 0 0 

9-Versão do software de controle de acesso por reconhecimento facial em larga escala 
Capítulo de Relatório e 

Códigos Fonte da Aplicação 
1 0 0 0 

10-Versão do software de controle de acesso a ambientes através de veículos por 
identificação de placas em larga escala 

Capítulo de Relatório e 
Códigos Fonte da Aplicação 

1 1 0 1 

11-Versão do software de reconhecimento e identificação de pessoas em ambientes da 
UFRN em larga escala 

Capítulo de Relatório e 
Códigos Fonte da Aplicação 

1 1 0 1 

12-Versão do software de registro de pessoas que transitam na UFRN em larga escala 
Capítulo de Relatório e 

Códigos Fonte da Aplicação 
1 1 0 1 

13-Versão de produção do software de controle de acesso por reconhecimento facial 
Capítulo de Relatório e 

Códigos Fonte da Aplicação 
1 0 0 0 

14-Versão de produção do software de controle de acesso a ambientes através de 
veículos por identificação de placas 

Capítulo de Relatório e 
Códigos Fonte da Aplicação 

1 0 
0 0 
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Meta Descrição/Indicadores Unidade de medida 
Quant. 

Programada 
no projeto 

Quantidade executada 
Nos períodos 

anteriores 
No 

período 
Acumulada 

15-Versão de produção do software de reconhecimento e identificação de pessoas em 
ambientes da UFRN 

Capítulo de Relatório e 
Códigos Fonte da Aplicação 

1 0 
0 0 

16-Versão de produção do software de registro de pessoas que transitam na UFRN. 
Capítulo de Relatório e 

Códigos Fonte da Aplicação 
1 0 

0 0 

Nota Explicativa:  

Meta 18: AEDES – 
AERONAVES DE DEFESA 

SOCIAL  

1-Análise preliminar Capítulo de Relatório 1 3 1 4 
2-Projeto geral do AEDES Capítulo de Relatório 1 2 1 3 
3-Projeto do aplicativo Capítulo de Relatório 1 0 1 1 

4-Protótipo 01 
Capítulo de Relatório e 

Códigos Fonte da Aplicação 1 0 0 0 

5-Protótipo 02 Capítulo de Relatório e 
Códigos Fonte da Aplicação 

1 0 0 0 

6-Estação de controle 
Capítulo de Relatório e 

Códigos Fonte da Aplicação 
1 0 0 0 

7-Aplicativo AEDES 
Capítulo de Relatório e 

Códigos Fonte da Aplicação 
1 0 0 0 

8-Protótipo final  
Capítulo de Relatório e 

Códigos Fonte da Aplicação 
1 0 0 0 

Nota Explicativa: 

 

Nota da Fiscalização: A coordenação comprovou a produção, de forma organizada, de todas os produtos inseridos na coluna ‘quantidade executado no 
período’. Tais documentos serão 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 4868/2015 UFRN/FUNPEC);  
 

INDICADOR 

01. Consolidação do grupo em pesquisas na área de cidades inteligentes e T.I; 

02. Publicações em conferências e revistas científicas; 

03. Formação de alunos desde graduação até mestrado e doutorado nessa linha de cidades 
inteligentes, com produção de monografias de graduação, dissertações de mestrado e teses 
de doutorado, respectivamente; 

04. Promoção workshops anuais para discussão dos resultados obtidos no projeto com a 
sociedade científica, sendo aberto também a outros interessados no tema, permitindo aos 
pesquisadores envolvidos no projeto a oportunidade de participar de eventos nacionais e 
internacionais para apresentar os resultados obtidos; 

05. Geração de novos negócios, produtos e empresas a partir de todo o ecossistema a ser 
criado pelo projeto, principalmente baseado na plataforma a ser implementada e na nova 
dimensão de informações disponíveis sobre a cidade, com o suporte da incubadora do IMD, a 
Inova Metrópole; 

06. Registro de software e patentes por parte da UFRN e os pesquisadores do projeto. 

 

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); 

- 

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

- 



 PROPLAN/UFRN Relatório de Fiscalização de Projeto Acadêmico Pág. 13 de 17 

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; 5 

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; - 

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

18. Monografias realizadas em função do projeto; 1 

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; - 

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; 

- 
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35. Registro de software desenvolvido; - 

36. Prêmios;  1 

37. Outros (detalhar); - 

 

Nota da Fiscalização: Da mesma forma que para os produtos relativos ao desenvolvimento 
das metas do projeto, a coordenação comprovou a consecução de todos os produtos inseridos 
no quadro acima como executados. Tais comprovações ficarão armazenadas ne rede local da 
divisão de fiscalização da PROPLAN. 

 
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); 
 

Como coordenador, gostaria ainda de pedir desculpas pela demora da confecção 

deste relatório. Como se pode ver no histórico de relatórios, este projeto tem muitas atividades 

em paralelo, muitos pesquisadores envolvidos e algumas das soluções são de altíssima 

complexidade. Essas características dificultam o processo de recuperação de todas as 

informações relevantes para este relatório. Embora com a consciência que a fiscalização é 

uma etapa necessária e importante, muitas vezes temos que optar por centrar mais esforços 

nas atividades finalísticas do projeto, além disso, o período compreendido entre fevereiro e 

março são peculiares na dinâmica de atividades do projeto, tendo em vista que são nesses 

meses que ocorre a renovação de todos os bolsistas do projeto e este ano, ainda tivemos os 

imprevistos em virtude da pandemia COVID-19, que obrigou à todos, de forma imediata, à 

adotar o teletrabalho, o que necessitou, a princípio de um período de adequação à todos os 

envolvidos.  

Apesar do período indicado ter sido de produção um pouco aquém do que o 

SmartMetropolis estava habituado a entregar, as atividades do projeto rumam para sua 

finalização. Tivemos ainda um percalço no segundo semestre de 2019, que foram as 

aquisições dos equipamentos e materiais necessários para algumas iniciativas, que somente 

foram solicitadas entre janeiro e fevereiro deste ano, a princípio pela falta de recursos e, em 

seguida, por impasse de entendimento entre Funpec e Ploplan. Isso terminou por atrasar 

algumas entregas.   

Ressaltamos ainda estamos desenvolvendo soluções inovadoras em parceria com a 

Fiware Foundation, que lidera a comunidade da plataforma open-source Fiware, desde o último 

ano. Essa parceria nos deixa num papel de uma das referências no Brasil em conhecimento na 

referida plataforma, e também nos levando a ser conhecidos na grande comunidade da Fiware 

Foundation a nível internacional. Atualmente estamos desenvolvendo, em conjunto com os 

desenvolvedores da referida fundação, a nova implementação do componente Orion, coração 

da plataforma. Além disso, estamos colaborando também na construção da solução de 

Blockchain da plataforma. Essa parceria exige a participação de pesquisadores experientes, o 
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que tem se mostrado difícil com alunos de graduação. 

Aproveitamos para agradecer a compreensão do fiscal responsável, com 

flexibilização do prazo e paciência no envio das comprovações.  

 
XI – Roteiro de Acompanhamento – RECOMENDAÇÕES DO FISCAL 
 
11.1 – Recomendações do fiscal após análises; 
 

Ao fim desta 7ª ação de monitoramento concernentes aos aspectos físico-acadêmicos 

do projeto em tela, informamos que a sua coordenação disponibilizou os documentos 

comprobatórios que balizam o parecer do fiscal de forma organizada, fato que facilitou 

sobremaneira a ligação entre as informações dispostas neste relatório e os documentos 

disponibilizados. Nesse sentido RECOMENDAMOS que a coordenação mantenha tal prática 

na próxima fiscalização. 

 Entretanto, quanto ao tempo de resposta, a despeito da complexidade do projeto e dos 

demais motivos expostos pela coordenação do projeto no item anterior, RECOMENDAMOS  

que a coordenação atente-se aos prazos concedidos para o envio das respostas e 

comprovações comumente solicitadas pelo fiscal. Para isso, é fundamental que toda produção 

acadêmica, assim que gerada, seja arquivada de forma sistemática a fim de que seu 

compartilhamento possa ser realizado de forma célere e ordeira, contribuindo dessa forma o 

cumprimento dos mencionados prazos. 

Ademais, RECOMENDAMOS a coordenação que envide esforço no sentido de manter 

o ritmo de execução das metas e resultados propostos para que ao término do projeto eles 

sejam alcançados de forma integral, uma vez que o contrato adentrou em seu último período 

de execução. 

Por fim,  RECOMENDAMOS que a coordenação proceda junto a FUNPEC a correção 

dos VALORES INSERIDO NAS ETAPAS 01, 03 e 04 DA META 16, a fim de que o Relatório 

de Execução Físico/Financeira (Período de 01/07/2019 a 31/12/2019), demonstre as mesmas 

quantidades inseridas no quadro de metas deste relatório. No mesmo sentido, NOVAMENTE 

RECOMENDAMOS a FUNPEC que atualize o REFF do projeto conforme o plano de trabalho 

aprovado pelo 3º termo aditivo do contrato, especificamente quanto as etapas da meta 03 do 

seu cronograma de execução. 
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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 as informações e os documentos enviados pela coordenação do projeto, 

contrato 4868/2015, relacionados às METAS E RESULTADOS ACADÊMICOS, escopo desta 

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

e mediante as recomendações dispostas no item anterior,  concluímos que o projeto 

“SmartMetropolis - Plataforma e Aplicações para Cidades Inteligentes” ATINGIU 

PARCIALMENTE a dimensão físico/acadêmica pactuada. Entretanto, considerando que o 

projeto tem vigência até  outubro de 2020 e já entregou resultados parciais consistentes com 

seu período de execução, OPINAMOS PELA APROVAÇÃO DOS RESULTADOS 

ACADÊMICOS apresentados nesta 7ª fiscalização da PROPLAN. 

 
 

Natal/RN, 08 de abril 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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