
 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
1 

 
 

Secretaria Federal de Controle Interno 

 
 

Unidade Auditada: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 

NORTE 

Exercício: 2015 

Município: Natal - RN 

Relatório nº: 201601502 

UCI Executora: CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DO 

RIO GRANDE DO NORTE 

 

 
 

_______________________________________________ 
Análise Gerencial 

 

Senhor Chefe da CGU-Regional/RN,  

 
 

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço n.º 201601502, e 

consoante o estabelecido na Seção III, Capítulo VII da Instrução Normativa SFC n.º 01, 

de 06/04/2001, apresentamos os resultados dos exames realizados sobre a prestação de 

contas anual apresentada pela UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 

NORTE. 

 

1. Introdução 

 
 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 13/04/2016 a 29/04/2016, por 

meio de testes, análises e consolidação de informações coletadas ao longo do exercício 

sob exame e a partir da apresentação do processo de contas pela unidade auditada, em 

estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal. 

Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames. 

O Relatório de Auditoria encontra-se dividido em duas partes: Resultados dos 

Trabalhos, que contempla a síntese dos exames e as conclusões obtidas; e Achados de 

Auditoria, que contém o detalhamento das análises realizadas. Consistindo, assim, em 

subsídio ao julgamento das contas apresentadas pela Unidade ao Tribunal de Contas da 

União – TCU. 

Registra-se que os Achados de Auditoria apresentados neste relatório foram 

estruturados, preliminarmente, em Programas e Ações Orçamentárias organizados em 

títulos e subtítulos, respectivamente, segundo os assuntos com os quais se relacionam 
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diretamente. Posteriormente, apresentam-se as informações e as constatações que não 

estão diretamente relacionadas a Programas/Ações Orçamentários específicos. 

 

 

2. Resultados dos trabalhos 

 
 

Atendendo ao escopo de auditoria firmado, por meio da Ata de Reunião realizada em 26 

de novembro de 2015, entre as Coordenações Gerais de Auditoria da Área de Educação 

da CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO – CGU e a Secretaria de Controle 

Externo da Educação, Cultura e do Desporto – Secex Educação, do Tribunal de Contas 

da União - TCU, foram efetuadas as seguintes análises: 

 

 

2.1 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão 

Para avaliação dos resultados quantitativos e qualitativos da gestão alcançados na 

execução física e financeira das ações previstas na Lei Orgânica Anual – LOA, foram 

selecionadas para análise as quatro ações a seguir relacionadas: 

Quadro – Ações selecionadas para análise 

Código da 

Ação 
Título 

20RL Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica 

8282 Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior 

4002 Assistência ao Estudante de Ensino Superior 

20RK Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior 

Fonte: Relatório de Gestão 2015 da UFRN. 

Apesar das dificuldades enfrentadas no exercício 2015, como contingenciamento de 

recursos e greve de servidores ocorrida no período de maio a setembro de 2015, a 

eficácia na execução das ações analisadas foi satisfatória, com registro de superação das 

metas previstas nas ações 8282 e 4002. Embora não tenham sido atingidas na totalidade, 

nas ações 20RL e 20RK as metas tiveram índice de alcance superior a 90%. 

Merece destaque a eficiência da UFRN no cumprimento das metas. Todas as ações 

analisadas alcançaram Índice de Eficiência da LOA, que considera a execução da meta 

física prevista na LOA em relação aos recursos financeiros utilizados, superior a 100%, 

conforme demonstrado no quadro a seguir: 

Quadro – Eficiência da LOA 

Código 

da Ação 

Dotação Final 

(R$) 

Valor 

Liquidado (R$) 

Meta Física 

na LOA 

Meta Física 

Realizada 

Eficiência da 

LOA* 

20RL 9.234.091,00 6.718.146,99 1.700 1.619 130,90% 

8282 143.739.350,00 51.867.917,85 21 37 488,27% 

4002 32.164.738,00 24.978.702,57 20.000 22.850 147,12% 

20RK 113.874.882,00 88.563.647,19 37.083 33.469 116,05% 

Fonte: Relatório de Gestão 2015 da UFRN e Relatório Espelho do Siop. 

*Fórmula de cálculo da Eficiência da LOA: ((dotação final / meta física na LOA) / (valor liquidado / 

meta física realizada)) X 100 
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Quanto à finalidade dos gastos, observou-se que o objetivo e a descrição das ações 

possuem textos genéricos, contemplando a aquisição/contratação de serviços diversos, 

prescindindo de análise, exceção apenas da Ação 4002 - Assistência ao Estudante de 

Ensino Superior, cuja análise dos gastos não identificou fuga à finalidade da Ação. 

 

 

  
##/Fato## 

 

 

2.2 Avaliação dos Indicadores de Gestão da UJ 

Além dos indicadores definidos na Decisão nº 408-2002-TCU, que define os 

indicadores de desempenho da gestão a serem incluídos nos Relatórios de Gestão das 

Instituições Federais de Ensino Superior, a UFRN utiliza outros doze indicadores de 

desempenho para acompanhamento das ações voltadas ao desenvolvimento dos eixos 

programáticos definidos no Plano de Gestão 2015. Foram analisados os quatro 

indicadores de qualidade acadêmica, três de internacionalização, dois de inclusão social 

e um de interiorização. 

A avaliação dos critérios de completude, utilidade, comparabilidade, confiabilidade, 

acessibilidade e economicidade resultou na constatação de que há fragilidades na 

apuração dos dados que compõem os seguintes indicadores: número de grupos de 

pesquisa; número de publicações; e proporção de professores envolvidos em projetos de 

pesquisa.  

Analisados os dados apresentados no Relatório de Gestão, constatou-se a incompletude 

das informações acerca destes indicadores. Em nenhum dos casos consta a informação 

da meta que se pretendia alcançar no ano de 2015. Embora o Plano de Desenvolvimento 

Institucional 2015-2019 estabeleça meta para quatro dos doze indicadores, a UFRN 

limita-se a informar o índice atingido. Para os outros oito indicadores sequer há meta 

definida. 

 

  
##/Fato## 

 

 

2.3 Avaliação da Qualidade e Suficiência dos Controles Internos Administrativos 

Instituídos Pela Universidade em Relação à Gestão dos Instrumentos Firmados 

com as Fundações de Apoio 

No período de 26 de outubro de 2015 a 14 de março de 2016 foi realizado trabalho de 

Avaliação dos Resultados da Gestão na UFRN por meio da Ordem de Serviço n.º 

201505107, tendo sido selecionado o macroprocesso denominado Gestão de Projetos 

Acadêmicos, objetivando avaliar os resultados decorrentes da relação mantida entre a 

Universidade e a respectiva fundação de apoio (no caso a Fundação Norte-Rio-

Grandense de Pesquisa e Cultura – Funpec). 

 

Os resultados dos trabalhos revelaram que o relacionamento entre a instituição apoiada 

e a fundação de apoio, conforme o art. 6º do Decreto nº. 7.423, de 31 de dezembro de 

2010, na UFRN encontra-se disciplinado por Resolução, sendo a Funpec devidamente 

credenciada como fundação de apoio à UFRN no Ministério da Educação e no 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. 

 

Na análise dos contratos firmados entre a UFRN e a Funpec ou entre a Fundação e 

Órgão financiador, verificou-se que foram firmados a partir da existência de projeto, 
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contêm informações acerca do objeto e seu detalhamento, resultados acadêmicos 

esperados, cláusulas de obrigações e responsabilidades das partes, valor do projeto, 

condições de repasse dos pagamentos, prestação de contas, etc., além de citar que o 

projeto é parte integrante. Verificou-se, no entanto, a ausência de aprovação por órgão 

colegiado. 

 

Em relação ao prazo determinado dos projetos, condição para que seja possível a 

contratação da fundação de apoio, constatou-se que a limitação do período dos projetos 

é apenas formal, pois a execução é realizada por meio de contratos consecutivos para 

períodos sucessivos com objetivos similares, firmados com o intuito de viabilizar a 

continuidade na realização das atividades de caráter permanente da Instituição, 

caracterizando terceirização irregular de mão-de-obra.  

 

Os projetos que fundamentaram as contratações com a Funpec encontram-se registrados 

no Sipac – Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos, no entanto, foi 

constatada a ausência de registro centralizado das informações, ausência de publicidade 

em boletim interno e divulgação incompleta na internet;  

 

A UFRN não demonstrou a existência de rotina de verificação ou procedimento ou 

qualquer tipo de mecanismo de controle acerca da divulgação de informações pela 

Funpec em atendimento ao Art. 4ºA da Lei 8.958, de 20 de dezembro de 1994, 

havendo descumprimento por parte da fundação sem providências por parte da UFRN. 

 

Foram constatados, ainda, durante a análise dos contratos, falhas e oportunidades de 

melhoria nos controles ou rotinas de fiscalização dos contratos, pagamento realizado em 

desacordo com a previsão do projeto e irregularidade na firmatura e manutenção de 

contratos com a fundação de apoio para execução de obras de engenharia. 

 

Nesse contexto, para que a unidade cumpra adequadamente a sua missão institucional, 

são necessárias melhorias nas rotinas de análises das prestações de contas e de 

atendimento pela Funpec da legislação quanto à divulgação de informações, que as 

informações acerca dos projetos estejam acessíveis a partir de um único local, garantir 

que contratados pela fundação de apoio por meio dos projetos acadêmicos não executem 

atividades permanentes da UFRN, adequar os critérios ou cessar os pagamentos 

realizados em desacordo com a previsão do projeto, apurando a responsabilidade de 

quem deu causa aos pagamentos indevidos. 

 

Além disso, foram recomendadas a revogação da Resolução nº 116/2011-CONSEPE, de 

23 de agosto de 2011, de forma que não amplie o conceito de obra laboratorial em 

desacordo com a jurisprudência do Tribunal de Contas da União – TCU, e das cláusulas 

dos contratos firmados com a Funpec que se relacionem com a execução de obras de 

engenharia que não se enquadrem no conceito estrito de obra laboratorial. 

 

Cabe ressaltar que, durante os trabalhos de auditoria de avaliação da gestão, foi 

constatada a prestação de informação incorreta de inexistência de saldo ao Núcleo 

Estadual do Ministério da Saúde no Rio Grande do Norte - NEMS/RN quando da 

prestação de contas dos recursos relativos aos termos de cooperação firmados entre a 

UFRN e o Ministério da Saúde, cuja execução foi realizada a partir de contrato com a 

fundação de apoio, incompatível com as informações contidas em documentos que 

comprovam saldo remanescente de R$ 812.178,55, contribuindo para a distorção da 

informação acerca do custo da ação governamental e desvio de finalidade na execução 

das despesas públicas decorrentes desses termos. 

  
##/Fato## 
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2.4 Avaliação Sobre a Execução do Programa Nacional de Assistência Estudantil - 

PNAES 

No período de 23 de outubro de 2015 a 12 de novembro de 2015, foi realizado por meio 

da Ordem de Serviço nº 201505045, trabalho de auditoria de Avaliação do Resultado da 

Gestão na UFRN, especificamente sobre as ações desenvolvidas no âmbito do Programa 

Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes). 

Os resultados do trabalho revelaram falhas nos mecanismos de controles internos da 

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis – Proae, departamento responsável pelo gestão e 

execução do Pnaes na UFRN. Foram identificadas fragilidades nos controles do 

processo de concessão de benefícios para alunos que não se enquadram no perfil 

socioeconômico ao qual se destinam os recursos do Programa. Se mostraram frágeis, 

também, os controles existentes no acompanhamento do Programa, pois foi constatada a 

renovação de auxílios por alunos que não ofereceram a contrapartida exigida nas 

respectivas normas.  

Quanto às áreas de atuação e aplicação dos recursos do Pnaes, foi verificado que as 

ações de assistência estudantil desenvolvidas pela UFRN estão de acordo com as áreas 

previstas no §1º do art. 3º do Decreto nº 7.234/2010. Com os recursos do Pnaes são 

ofertadas bolsas acadêmicas (pesquisa, extensão e monitoria), auxílios (transporte, 

moradia, creche, atleta, alimentação, óculos e instrumentos), bolsas de apoio 

administrativo e atendimento médico e odontológico. 

A divulgação dos diversos benefícios ofertados é feita em editais lançados no início de 

cada semestre, com divulgação no site da Proae e na página de acesso obrigatório por 

todos os alunos no Sistema Integrado de Atividades Acadêmicas – Sigaa. 

Adicionalmente são distribuídos fôlderes, exibidos vídeos e proferidas palestras pelo 

Pró-Reitor de Assuntos Estudantis sobre benefícios oferecidos. 

A análise dos critérios de seleção dos alunos beneficiários das ações de assistência 

estudantil executadas com recursos do Pnaes revelou que a UFRN vem concedendo 

benefícios em desacordo com a regra estabelecidas no art. 5º do Decreto nº 7.234/2010. 

De acordo com o dispositivo legal a concessão de benefícios deve priorizar alunos 

oriundos da rede pública de educação básica ou com renda familiar per capita de um 

salário mínimo e meio. 

Relativamente à existência de Cadastro Único de Bolsistas, ferramenta utilizada para 

atribuição de nível de prioridade entre os alunos que buscam a obtenção de benefícios, 

foi constatado que o mesmo não é utilizado na definição dos beneficiários de todos os 

benefícios concedidos com recursos do Pnaes. As bolsas acadêmicas de pesquisa, 

extensão e monitoria são concedidas independentemente da posição que o aluno ocupa 

no ranking. Nesse sentido, são destinadas bolsas para alunos considerados “não 

prioritários” pelo Cadastro Único de Bolsistas. Foram identificados casos, inclusive, de 

alunos que sequer fazem parte do cadastro. 

Verificou-se, ainda, que os resultados das ações de assistência estudantil não têm seu 

impacto na vida acadêmica dos alunos beneficiados avaliado pela UFRN. Não são 

realizados estudos para aferir, por exemplo, se existe diferença nas taxas de evasão e 

retenção entre os alunos beneficiados e não beneficiados pelas ações executadas no 

âmbito do Pnaes. 

Para verificação da existência de prestação de contrapartida por parte dos alunos 

beneficiários das ações de assistência estudantil executadas no âmbito do Pnaes, foi 
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analisada a política de renovação do auxílio alimentação. O Edital nº 01/2015.2, que 

disciplina a concessão e renovação do auxílio, exige como contrapartida do aluno, para 

renovação do benefício, a obtenção no semestre anterior de Índice de Eficiência de 

Carga Horária (IECH) e Índice de Eficiência em Período Letivo (IEPL) superior à 

média dos demais alunos do mesmo curso. Embora a contrapartida seja exigida de 

forma transparente em edital, dos 2.298 alunos beneficiários do auxílio alimentação 

44% não atingiram os índices requeridos, e mesmo assim tiveram o benefício renovado. 

 

  
##/Fato## 

 

 

2.5 Avaliação da Gestão de Pessoas 

Em atendimento à definição do escopo de atuação da Controladoria Geral da União no 

tocante à avaliação da gestão de pessoas exigida pelo TCU, foram contemplados, em 

especial, os seguintes aspectos: 

 

a) observância da legislação sobre a remuneração de pessoal; 

 

Foram analisados os dados da folha de pagamento dos servidores da Unidade, com 

vistas a avaliar a gestão de pessoas, por meio da observância à legislação sobre 

remuneração, cessão, requisição de pessoal, bem como sobre a concessão de 

aposentadorias, reformas e pensões. Da aplicação dos testes de auditoria, conforme 

escopo definido antes do início dos trabalhos na Unidade, informamos que não foram 

encontradas desconformidades / irregularidades. 

 

b) a tempestividade e qualidade dos registros pertinentes a atos de admissão de pessoal 

e de concessão de aposentadoria, reforma e pensão no Sistema de Apreciação e Registro 

dos Atos de Admissão e Concessões (Sisac); 

 

Verificou-se, a partir da análise de 765 atos registrados no exercício em exame, que 

2,87% descumpriram o prazo exigido no artigo 7º da IN-TCU nº 55/2007. As 

justificativas apresentadas pela UFRN foram consideradas pertinentes considerando a 

irrelevância do percentual apresentado. Apesar disso, consideramos que a melhoria do 

fluxo dos processos quanto às ocorrências dos atrasos pela Unidade é necessária, uma 

vez que o descumprimento dos prazos sujeitará o responsável às sanções da Lei nº 

8.443/92. 

 

c) qualidade do controle da Unidade Prestadora de Contas – UPC para identificar e 

tratar as acumulações ilegais de cargos; 

 

Detectou-se a impossibilidade de comprovação, para os servidores Siape nº 1000511 e 

0345020, da pertinência do recebimento da gratificação de Dedicação Exclusiva – DE 

concomitante com o exercício de outra atividade remuneratória, em desacordo com a 

Lei nº 3.780/1960. A Unidade, por meio do Ofício nº 257/2016-DAP, de 18 de abril de 

2016, informou a instauração de processo administrativo de acumulação de cargos a fim 

de regularizar a situação dos servidores. Tais informações foram constatadas com o 

envio do protocolo da abertura dos processos administrativos nº 23077.023247/2016-81 

(Siape: 0345020) e 23077.023226/2016-66 (Siape: 1000511) no período da auditoria. 

Todavia, visando evitar outras possibilidades de ocorrência de acumulação de cargos 

por servidores em regime de dedicação exclusiva, recomendou-se à UFRN que avalie 

essa possibilidade (de acumulação de cargos) no ato da abertura do processo de 

concessão da aposentadoria ou pensão, informando, nos casos de confirmação da 
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impropriedade, os procedimentos adotados para a regularização da situação no 

respectivos processos. 

 

d) ações e iniciativas da UPC para a substituição de terceirizados irregulares, inclusive 

estágio e qualidade de execução do plano de substituição ajustado com o Ministério do 

Planejamento; 

 

Verificou-se que, para fins de atendimento do Termo de Conciliação Judicial Geral, de 

5 de novembro de 2007: TCJ entre o Ministério Público do Trabalho – MPT e a União, 

em 2015 ocorreu a substituição dos terceirizados contratados para o complexo 

hospitalar da UFRN por pessoal celetista concursado pela Empresa Brasileira de 

Serviços Hospitalares – Ebserh, restando pendência relacionada a seis funcionários 

devido a aspectos legais que possuem previsão de solução. 

 

No entanto, não houve cumprimento do prazo de 31 de dezembro de 2012, 

considerando os termos do Acórdão TCU nº 2.681/2011Plenário. Até o exercício de 

2013 o número de terceirizados irregulares aumentou ao invés de diminuir, sendo 

iniciada a efetiva substituição somente a partir de 2014.  

 

Cabe ressaltar a existência de contratações adicionais de funcionários por intermédio da 

Funpec para execução de atividades permanentes da UFRN, caracterizando a 

continuidade nas ações relacionadas a existência de terceirização irregular na 

Universidade. 

  
##/Fato## 

 

 

2.6 Avaliação da Conformidade das Peças 

Foram identificadas inconsistências no Rol de Responsáveis da UFRN no sistema e-

Contas como: listagem de responsáveis constantes do Rol informando como período 

de gestão todo o exercício de 2015, tanto para titulares e quanto para substitutos; 

sobreposição de datas informadas no Rol para exercício da mesma função/cargo; 

ausência na informação de substituição para alguns titulares de cargos de dirigentes.  

 

Ressalte-se que a manifestação da Unidade Gestora não foi suficiente para contestar o 

fato, apenas confirmando que o registro do Rol de responsáveis realizado pela 

Universidade não se encontra condizente com a realidade. Cabe ressaltar que houve 

restrição de conferência da adequação de dados do rol de responsáveis por 

insuficiência de prestação de informações/dados de responsabilidade da UPC, 

principalmente relacionada aos períodos de gestão indicados. 

 

O Relatório de Gestão do exercício de 2015 da UFRN não contempla todas as 

informações exigidas pelo Tribunal de Contas da União conforme definições 

disponíveis no Sistema e-contas. 

 

Cabe ressaltar que, após emissão de solicitação de auditoria pela Controladoria-Geral 

da União no Estado do Rio Grande do Norte, o arquivo inicial do Relatório de Gestão 

de 2015 da UFRN foi substituído por nova versão, contemplando ajustes no conteúdo, 

disponibilizada no sistema e-contas do TCU. No entanto, apesar da substituição do 

relatório e esclarecimentos prestados pela Unidade Gestora, ainda foram detectadas 

fragilidades nas informações do Relatório de Gestão relativas: ao período de atuação 

no Quadro 1; à contextualização dos objetivos estratégicos e identificação dos riscos 

para o seu alcance; às razões que fundamentaram a permanência dos restos a pagar; à 

avaliação dos riscos e à análise crítica em relação à execução descentralizada de 
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recursos; aos indicadores de desempenho; às eventuais medidas relacionadas a itens 

objeto de avaliação de satisfação pela UFRN; aos benefícios relativos à cessão de 

espaços; aos valores orçados e aos prazos de conclusão de projetos de TI. 

 

Quanto aos relatórios e pareceres, foram disponibilizados no Sistema e-contas, de 

acordo com as normas e orientações: Declaração de inserção e atualização de dados no 

Siasg e Siconv; Declaração sobre a integridade e completude de registros de atos no 

Sisac; Declaração da área responsável pelo gerenciamento da entrega das declarações 

de bens e rendas pelos servidores; Declaração sobre a conformidade contábil dos atos e 

fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial; Declaração do contador 

afirmativa da fidedignidade das demonstrações contábeis; Parecer da Auditoria 

Interna; Parecer de Colegiado, consubstanciado na Resolução nº 001/2016-

CONCURA, de 31 de março de 2016, além de informações complementares 

relacionadas a projetos com a fundação de apoio. 

  
##/Fato## 

 

 

2.7 Avaliação do Cumprimento das Determinações/Recomendações do TCU 

Os Acórdãos nº 458/2014-TCU-2ª Câmara, nº 2619/2015-TCU-Plenário e nº 4444/2016 

- TCU - 2ª Câmara previram atuação da CGU, no sentido de prestar informações nas 

contas da UFRN quanto as medidas adotadas pela Unidade para itens citados nos 

referidos acórdãos. As principais medidas e/ou atendimentos estão descritos a seguir: 

 
Quadro – Atendimento das recomendações do TCU 

Item Observação 

Acórdão nº 458/2014-TCU-2ª Câmara 

1.7.1 Tendo em vista a verificação, nos processos referentes aos contratos firmados entre 

Funpec e a UFRN, da existência de planilhas do custo do projeto identificando as 

despesas operacionais e administrativas da fundação e o valor total da remuneração à 

Funpec, considerou-se atendido este item quanto à ausência de justificativa de preços 

nas dispensas celebradas com a fundação de apoio. 

1.7.2 Este item, relativo à ausência de cadastramento, no SPIUnet, de imóveis locados de 

terceiros em nome da Unidade, foi considerado atendido em 16/7/2014. 

1.7.3 Apesar de ainda ocorrer o descumprimento de prazo para alimentação do Sisac, o 

percentual não foi considerado relevante e, ainda, foram consideradas pertinentes as 

justificativas apresentadas, conforme demonstrado em item próprio deste relatório de 

auditoria. 

1.7.4 Em relação à avaliação periódica dos imóveis, a CGU-Regional/RN, após o resultado 

do trabalho de auditoria, consubstanciado no Relatório nº 201409567, e o 

entendimento da ausência de obrigatoriedade de aplicação da ON-GEADE-004 – 

MP/SPU para a UFRN, reviu seu posicionamento e, para 2016 a recomendação que 

será acompanhada por meio do Plano de Providências Permanente, conforme 

demonstrado em item próprio deste relatório de auditoria. 

1.7.5 e 1.7.6 Estes itens geraram uma recomendação acompanhada pela CGU, que foi cancelada a 

partir das alterações da legislação aplicável e que rege a relação entre fundações e 

universidades. No entanto, em auditoria realizada no final de 2015 e início de 2016, 

verificou-se que os contratos firmados entre a UFRN e a Funpec possuem cláusula 

expressa de apresentação prestação de contas e, ainda, a previsão para a maioria dos 

contratos firmados com recursos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

corresponde à apresentação de prestação de contas parcial 30 dias antes da liberação da 

parcela subsequente ou semestralmente, o que ocorrer primeiro. 

1.7.7 Esta recomendação se refere à transferência de recursos do REUNI à fundação de 

apoio. A última manifestação da UFRN foi de que a recomendação está acatada e vem 

sendo cumprida. Ainda existem, no entanto, contratos firmados com a Funpec para a 

execução de obras, conforme demonstrado em item próprio deste relatório. 

1.8.1 e 1.8.2 Tendo em vista a ausência de trabalhos específicos da CGU no sentido de avaliar a 

implementação de medidas adicionais com vistas à economia e eficiência do uso de 

energia elétrica, foram solicitadas informações à UFRN descritas em item próprio 

deste relatório. 
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Item Observação 

1.8.3 As providências indicadas pela Universidade não foram suficientes para evitar que 

outros cursos obtivessem baixo conceito nas avaliações do Enade e o desempenho 

geral da UFRN diminuísse, conforme demonstrado em item próprio deste relatório de 

auditoria. 

Acórdão nº 2619/2015-TCU-Plenário 

9.3.1 A recomendação da CGU relacionada a este item de “Manter atualizados os valores 

dos contratos inseridos no SIASG, considerando os valores dos respectivos aditivos”, 

foi considerada atendida em 6/8/2013, conforme verificado no RA nº 201215307, que 

constatou a atualização dos dados em 90% da amostra analisada. 

9.3.2 Este item se relaciona à manutenção do adicional de periculosidade aos servidores que 

menciona. Por ocasião da Auditoria Anual de Contas – exercício 2012, verificamos, 

pelo exame da documentação pertinente, o atendimento à legislação aplicável ao 

assunto. Assim, consideramos atendida a recomendação. 

Acórdão nº 4444/2016-TCU-2ª Câmara 

9.2.1 do 

Acordão 

6.785/2014-

TCU-2ª 

Câmara 

A documentação apresentada pela UFRN convalida as informações apresentadas de 

que no período de 2010 a 2016, não foram repassados valores a título de reembolso de 

cessão do servidor ao Idema/RN. 

Fonte: Para cada observação indicada na tabela foi realizado um exame ou análise pela CGU descrita em 

item próprio deste relatório 

  
##/Fato## 

 

 

2.8 Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU 

A Unidade Gestora mantém rotina de acompanhamento e atendimento das 

recomendações emanadas pela CGU constantes do Plano de Providências Permanente 

(PPP) que, de forma geral, contempla as recomendações emitidas por este órgão de 

controle interno, que as monitora periodicamente. 

 

No último relatório de recomendações, encaminhado à Unidade Gestora por meio do 

Ofício nº 22285/2015/CGU-R/RN/CGU-PR, de 22 de setembro de 2015, contendo o 

resultado das análises das providências adotadas em atenção ao PPP da UFRN, foram 

tratadas 23 recomendações, conforme segue: 

 
Quadro – Situação das Recomendações da CGU 

Relatório de Auditoria Recomendação Situação 

201108947 

39877 e 39882 Atendimento 

39879 Prorrogação de prazo de 

atendimento 

66218 Revisão 

66219 Reiteração  

201203317 

51132 Cancelamento 

74243 Prorrogação de prazo de 

atendimento 

74253 Reiteração 

201305993 

11286 a 11290; 11292; 59729; e 84673 Atendimento 

11291 e 84670 Reiteração 

34235; 34236; 59730, 59732; e 59734 Prorrogação de prazo de 

atendimento 

Fonte: Relatório de recomendações, encaminhado à Unidade Gestora por meio do Ofício nº 

22285/2015/CGU-R/RN/CGU-PR, de 22 de setembro de 2015. 

 

Cabe ressaltar que as recomendações relativas ao Relatório de Auditoria nº 201211878, 

que avaliou a regularidade do relacionamento entre a UFRN - Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte e a empresa SIG – Software & Consultoria em Tecnologia da 

Informação Ltda. (CNPJ 13.406.686/0001-97), não compõem o PPP da UFRN, tendo 
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em vista recusa de implementação das recomendações, comunicada pela UFRN a esta 

CGU-R/RN por meio do Ofício nº 025/14-R, de 27 de janeiro de 2014, especialmente 

no que tange àquelas relativas a apuração de responsabilidade, anulação de atos e 

rescisão contratual. 

 

Ressalte-se que as justificativas apresentadas em mais de uma oportunidade pela 

Unidade foram objeto de análise e não acatamento pela CGU, não sendo suficientes 

para modificar os fatos descritos e recomendações emitidas naquele relatório, que 

continua expressando o entendimento deste órgão de controle interno.  

 

Nesse contexto, o assunto foi levado a consideração superior e atualmente está sendo 

tratado no âmbito do Ministério Público Federal. 

  
##/Fato## 

 

 

2.9 Avaliação do CGU/PAD 

Embora a UFRN tenha cumprido a determinação preconizada na Portaria-CGU nº 

1.043/2007, de 24 de julho de 2007, que estabelece a obrigatoriedade de registro dos 

processos administrativos disciplinares no Sistema de Gestão de Processos Disciplinares 

– CGU-PAD, este registro não ocorreu no prazo devido. A extemporaneidade foi 

constada em dezoito dos 44 processos instaurados no ano de 2015. 

 

  
##/Fato## 

 

 

 

2. 10 Ocorrências com dano ou prejuízo  

 

Entre as constatações identificadas pela equipe, aquelas nas quais foi estimada 

ocorrência de dano ao erário são as seguintes:  

 

1.1.2.1 

 

Prestação de contas de termos de cooperação firmados com o Ministério da Saúde, cujos 

recursos foram repassados à fundação de apoio, contendo informação de inexistência de 

saldo, incompatível com as informações contidas em documentos que comprovam saldo 

remanescente de R$ 812.178,55 devolvido à conta única da Universidade. 

 

 

 

3. Conclusão 

 
 

Ressalte-se que alguns problemas formais relacionados ao conteúdo do Relatório de 

Gestão e que não causaram prejuízo ao erário foram solucionados quando da 

substituição da referida peça no Sistema e-contas, sendo aqui apresentadas as falhas que 

persistiram, além das inconsistências verificadas no Rol de Responsáveis. 

Merece destaque a eficiência da UFRN no cumprimento das metas. As ações analisadas 

tiveram índice de eficiência superior a 100% e a eficácia foi satisfatória, sendo 
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superadas as metas previstas para as ações 8282 e 4002 e índice de alcance superior a 

90% nas ações 20RL e 20RK. 

Em relação aos indicadores, no entanto, detectou-se fragilidades na apuração dos dados 

que os compõem, além da insuficiência das informações necessárias à avaliação do 

desempenho da Universidade. Ainda, verificou-se a ausência de meta definida para oito 

de doze indicadores. 

Foram constatadas, além da ocorrência de dano relativa aos termos de cooperação, a 

extemporaneidade no registro dos processos administrativos disciplinares no Sistema 

CGU-PAD. 

Em relação ao Pnaes, foram identificadas fragilidades nos controles do processo de 

concessão de benefícios e acompanhamento do programa, havendo concessão para 

alunos que não se enquadram no perfil socioeconômico requerido e renovação de 

auxílios por alunos que não ofereceram a contrapartida devida. A existência de Cadastro 

Único de Bolsistas foi considerada positiva, mas o impacto é minimizado pela sua não 

utilização na definição dos beneficiários do Pnaes, sendo identificados casos de alunos 

que sequer fazem parte do cadastro. 

Quanto ao relacionamento entre a UFRN e a Funpec, que se encontra devidamente 

credenciada, o mesmo encontra-se disciplinado por Resolução. 

No entanto, foram identificadas fragilidades na aprovação de projetos, rotinas 

insuficientes para análise das prestações de contas, ausência de registro centralizado de 

informações, publicidade inadequada por parte da UFRN e da Funpec. Ainda, foi 

constatada a existência de projetos consecutivos com objetivos similares, focados na 

realização de atividades permanentes da Instituição, caracterizando terceirização 

irregular de mão-de-obra e irregularidade na firmatura e manutenção de contratos com a 

fundação de apoio para execução de obras de engenharia. 

As providências corretivas a serem adotadas serão incluídas no Plano de Providências 

Permanente ajustado com a UJ e monitorado pelo Controle Interno, destacando-se: 

- Em relação ao Pnaes, os controles, sobretudo os relativos ao processo de concessão e 

renovação de benefícios, devem ser fortalecidos para garantir o atendimento efetivo ao 

público alvo do Programa. 

- No que diz respeito ao relacionamento da Universidade com a fundação de apoio, há 

necessidade de melhorias nas rotinas de análises das prestações de contas, centralização 

das informações dos projetos e verificação da divulgação realizada pela Funpec. Além 

disso, é necessário ratificar junto à Universidade a impossibilidade de realização de 

atividades permanentes da UFRN por funcionários contratados via fundação de apoio e 

de contratação da fundação para a realização de obras de engenharia, cessando de forma 

permanente a utilização ilegal de contratos com a Funpec na Instituição. 

Tendo sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, submetemos o 

presente relatório à consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do 

competente Certificado de Auditoria. 
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Assinatura:  
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Cargo: AUDITOR FEDERAL DE FINANCAS E CONTROLE 

 

Assinatura:  

 

 

 

Relatório supervisionado e aprovado por:  

 

_____________________________________________________________ 

Chefe da Controladoria Regional da União no Estado do Rio Grande Do Norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 
Achados da Auditoria - nº 201601502 

 

1 Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão 

1.1 Funcionamento das Universidades Federais  

1.1.1 Gerenciamento de processos operacionais   

1.1.1.1 CONSTATAÇÃO 
 

Ausência de aprovação por órgão colegiado dos projetos que originaram os 

Contratos nº 3143.21.1411, 3038.21.1411 e 3525.22.1612, em descumprimento ao § 

2º do Art. 6º do Decreto nº 7.423/2010. 

 

Fato 
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Por meio de análise dos processos, verificou-se que os projetos que originaram os 

Contratos nº 3143.21.1411, 3038.21.1411 e 3525.22.1612 não foram aprovados por 

órgão colegiado, em descumprimento ao § 2º do Art. 6º do Decreto nº 7.423/2010. 

 

Ressalte-se que a obrigatoriedade de aprovação do projeto é também citada na 

Resolução no 028/2011-CONSAD, 14 de junho de 2011: 

“Art. 3o Os projetos acadêmicos a serem desenvolvidos no âmbito desta Instituição 

Federal de Ensino Superior devem ser obrigatoriamente aprovados pelo plenário do 

Departamento ou Unidade Acadêmica Especializada em que se encontra lotado o seu 

coordenador, observando as determinações da Resolução no 250/2009-CONSEPE, de 

29 de dezembro de 2009. 

§ 1o O chefe do Departamento ou Diretor da Unidade Acadêmica Especializada a que 

se refere o caput deste artigo poderá, de acordo com o art. 55, inciso X do Regimento 

Geral da UFRN, aprovar ad referendum o projeto acadêmico a ser desenvolvido, desde 

que submeta o seu ato à ratificação pelo Plenário do Departamento na primeira 

reunião subsequente. 

§ 2o A certidão de aprovação do Plenário do Departamento ou da Unidade Acadêmica 

Especializada deverá ser encaminhada à Pró-Reitoria de Planejamento e Coordenação 

Geral (PROPLAN), que a fará anexar ao processo em andamento. (redação dada pela 

Resolução no 008/2012-CONSAD, de 12 de abril de 2012, publicada no Boletim de 

Serviço no 69/2012, de 13/04/ 2012). 

[...] 

Art. 3º-A. Os projetos acadêmicos de desenvolvimento institucional conduzidos por 

Pró-Reitorias, Superintendências, Secretarias e Unidades Suplementares serão 

submetidos à aprovação do colegiado competente. (incluído conforme Resolução no 

008/2012-CONSAD, de 12 de abril de 2012, publicada no Boletim de Serviço no 

69/2012, de 13 de abril de 2012).” (Original sem grifo) 

 

Cabe ressaltar, ainda, que a ausência de aprovação por órgão colegiado foi citada em 

pareceres jurídicos constantes dos processos que contém os projetos.  

 

O Parecer nº 383/2012/PF-UFRN, de 27/6/2012, referente à análise da minuta do 

Contrato nº 3525.22.1612, cita em seu parágrafo 8º: 

“Averiguo, também, que o Chefe do Departamento de Geologia autorizou 

expressamente sua execução, e, em seguida, emitiu aprovação ad referendum. Acerca 

desse ponto, enfatizo que esta aprovação do órgão colegiado competente da referida 

unidade acadêmica é requisito essencial para início da execução do projeto intentado, 

devendo a referida aprovação ser levada à próxima reunião plenária e sua Ata 

necessariamente deve ser anexada aos presentes autos.” 

 

Nesse sentido, foram emitidos os Pareceres nº 72/2011, de 29/8/2011; e nº 

872/2012/PF-UFRN, de 22/11/2012, em relação ao projeto 3038.21.1411, informando a 

necessidade de aprovação de colegiado, sem que houvesse providências da UFRN 

quanto à regularização. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

A ausência de aprovação por órgão colegiado ocorreu devido ao controverso 

entendimento do gestor quanto à aplicabilidade da norma para os Projetos nº 

3143.21.1411 e 3038.21.1411 e, para esses e, ainda, o Projeto nº 3525.22.1612, à 
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omissão do gestor diante das recomendações expressas nos pareceres jurídicos quanto à 

necessidade da aprovação do colegiado. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 086/2016 - PROPLAN, de 8 de março de 2016, a Unidade 

esclareceu que: 

 

“Com relação às aprovações nos colegiados superiores dos projetos de desenvolvimento 

institucional, a obrigatoriedade de tal ato foi estabelecida pela Resolução 008/2012-

CONSAD, de 12 de abril de 2012, logo a exigência de aprovação não se aplica aos 

projetos 3143.21.1411 e 3038.21.1411. Com relação ao projeto 3525.22.1612, a 

aprovação se dá em reunião plenária do respectivo departamento acadêmico. À folha 

018 do referido processo consta a aprovação ad referendum do chefe em exercício do 

Departamento de Geologia, prof. [...] em 06 de junho de 2012.” 

 

Por meio do Ofício nº 307/16-R, de 13 de maio de 2016, a Universidade ainda 

acrescentou: 

 

“Todos os projetos de desenvolvimento institucional são submetidos e aprovados pelo 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), a partir da Resolução n° 

008/2012-CONSAD, de 12 de abril de 2012, que alterou a Resolução n° 028/2011-

CONSAD, de 14 de junho de 2011, com a inclusão do seguinte dispositivo: 

‘Art. 3o-A. Os projetos acadêmicos de desenvolvimento institucional conduzidos 

por Pró-Reitorias, Superintendências, Secretarias e Unidades Suplementares 

serão submetidos à aprovação do colegiado competente. (incluído conforme 

Resolução nº 008/2012-CONSAD, de 12 de abril de 2012, publicada no Boletim 

de Serviço nº 69/2012, de 13 de abril de 2012).’ 

 

As demais modalidades de projetos acadêmicos são submetidas e aprovadas pelos 

Departamentos Acadêmicos ou Unidades Acadêmicas Especializadas, em que são 

lotados os seus coordenadores.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

No que se refere aos Projetos nº 3143.21.1411 e 3038.21.1411, cabe analisar a 

manifestação da UFRN afirmando que a obrigatoriedade de aprovação pelos colegiados 

superiores foi estabelecida pela Resolução nº 008/2012-CONSAD, de 12 de abril de 

2012. 

 

Tal Resolução alterou o § 2º do Artigo 3º da Resolução nº 028/2011-CONSAD, 14 de 

junho de 2011, e, ainda, incluiu o Artigo 3º-A, conforme segue: 

 

Redação anterior: § 2o A certidão de aprovação do Plenário do Departamento ou 

Unidade Acadêmica Especializada deverá ser encaminhada à Pró-Reitoria de 

Planejamento e Coordenação Geral (PROPLAN) para que seja dado prosseguimento 

ao feito.  

 

Redação atual: § 2o A certidão de aprovação do Plenário do Departamento ou da 

Unidade Acadêmica Especializada deverá ser encaminhada à Pró-Reitoria de 

Planejamento e Coordenação Geral (PROPLAN), que a fará anexar ao processo em 

andamento. 
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A necessidade de aprovação do Plenário do Departamento, portanto, não foi criada pela 

Resolução nº 008/2012, apenas sendo alterada a forma de andamento do processo, se a 

certidão de aprovação é condição para o seguimento ou se pode ser anexada 

posteriormente com o processo seguindo seu curso. 

 

O Art. 3º-A da Resolução nº 028/2011-CONSAD, no entanto, segundo o qual “Os 

projetos acadêmicos de desenvolvimento institucional conduzidos por Pró-Reitorias, 

Superintendências, Secretarias e Unidades Suplementares serão submetidos à 

aprovação do colegiado competente”, foi de fato incluído pela Resolução nº 008/2012, 

no entanto, somente a partir daí aparece uma diferenciação entre projetos conduzidos 

por Pró-Reitorias, Superintendências e Departamentos. 

 

Antes da inclusão deste Artigo, o Art. 3º da Resolução nº 028/2011-CONSAD já previa 

que “Os projetos acadêmicos a serem desenvolvidos no âmbito desta Instituição 

Federal de Ensino Superior devem ser obrigatoriamente aprovados pelo plenário do 

Departamento ou Unidade Acadêmica Especializada em que se encontra lotado o seu 

coordenador.” 

 

Portanto, não cabe interpretar que antes da inclusão do Art. 3º-A não havia 

obrigatoriedade de aprovação por órgão colegiado porque o projeto se iniciou em uma 

Pró-Reitoria, como é o caso do Projeto nº 3143.21.1411, mesmo porque anteriormente a 

ambas as Resoluções nº 028/2011 e 008/2012, encontrava-se vigente o Decreto nº 

7.423, de 31 de dezembro de 2010, que prevê no § 2 do Art. 6º: 
 

“§ 2º Os projetos devem ser obrigatoriamente aprovados pelos órgãos colegiados 

acadêmicos competentes da instituição apoiada, segundo as mesmas regras e critérios 

aplicáveis aos projetos institucionais da instituição.” 

 

Com relação ao Projeto nº 3525.22.1612, a UFRN ratifica que a aprovação se dá em 

reunião plenária do departamento, mas cita em qual folha do processo consta a 

aprovação singular do Chefe em exercício do Departamento de Geologia ad 

referendum, não comprovando que houve tal referendo em reunião plenária ou 

justificando a sua ausência. 

 

Nesse contexto, não acatamos a manifestação apresentada pela Unidade Gestora como 

justificativa para a ausência de aprovação do colegiado para os Projetos nº 

3143.21.1411, 3038.21.1411 e 3525.22.1612. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Firmar contratos com a fundação de apoio somente com aprovação do 

projeto pelos órgãos colegiados acadêmicos competentes. 

 

Recomendação 2: Garantir que o documento de aprovação do projeto pelo órgão 

colegiado esteja disponível no site www.sipac.ufrn.br juntamente com outros 

documentos anexos aos contratos lá disponibilizados. 

 

 

1.1.1.2 CONSTATAÇÃO 
 

Existência de projetos consecutivos com objetivos similares, focados na realização 

de atividades permanentes da Instituição e caracterizando terceirização irregular 

de mão-de-obra. 

 

Fato 
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Os períodos de execução previstos para os projetos que originaram contratos firmados 

entre a UFRN e a Funpec são delimitados. No entanto, verificou-se a existência de 

projetos consecutivos com objetivos similares, indicando se tratar de terceirização de 

atividades contínuas da Unidade. Foram objeto de análise os seguintes projetos: 

 
Tabela –Contratos sucessivos firmados entre Funpec e a UFRN para Ações Acadêmicas 

Projeto de Origem 

Ano Contrato Título Valor (R$) 

2011 3143.21.1411 Ações Acadêmicas 2011/2015 21.266.122,63 

Projetos sucessores 

Ano Contrato Título Valor (R$) 

2015 4810.21.1415 Projeto de Desenvolvimento Institucional - Ações 

Acadêmicas 2015-2019 

16.954.706,51 

2013 4203.21.1413 Desenvolvimento e inovação tecnológica de 

medicamentos 

6.378.011,68 

2015 4782.21.1415 Desenvolvimento Institucional com Ênfase na 

Melhoria e Implementação dos Ambientes 

Laboratoriais 

13.028.062,64 

2015 4795.21.1415 Acompanhamento e Supervisão Acadêmica das 

Atividades Desenvolvidas pelos Alunos dos Cursos de 

Direito da UFRN nos Núcleos de Prática Jurídica - NPJ 

1.798.783,72 

2015 4630.21.1415 Análise dos processos de avaliação realizados pela 

Comperve 

2.671.431,32 

Total   62.097.118,50 

Fonte: PLANILHA - ITEM 3-4 - CONTRATOS-CONVÊNIOS VIGENTES EM 2015 + TIPO D 

encaminhada pela UFRN em resposta à SA 201505107/001, conforme Ofício nº 450/2015-PROPLAN, de 

3 de novembro de 2015 

 
Tabela –Contratos sucessivos firmados entre Funpec e a UFRN para o Instituto de Física 

Projeto de Origem 

Ano Contrato Título Valor (R$) 

2013 4181.21.1413 IIF: A Ciência na Fronteira (Fase 2)  6.828.861,45 

Projeto sucessor 

Ano Contrato Título Valor (R$) 

2014 4618.21.1415 Física e suas Linhas de Frente 4.690.061,22 

Total   11.518.922,67 

Fonte: PLANILHA - ITEM 3-4 - CONTRATOS-CONVÊNIOS VIGENTES EM 2015 + TIPO D 

encaminhada pela UFRN em resposta à SA 201505107/001, conforme Ofício nº 450/2015-PROPLAN, de 

3 de novembro de 2015 

 

Para facilitar as citações dos projetos, serão considerados apenas os quatro primeiros 

números do contrato e o ano (por exemplo: Contrato nº 3143.21.1411 será mencionado 

como “Projeto nº 3143/2011). 

 

Em relação à primeira tabela, o Projeto que deu origem aos demais foi o de número 

3143/2011. Comparando-se, inicialmente os Projetos nº 3143/2011 e 4810/2015, ambos 

denominados Ações Acadêmicas, diferindo o período, o primeiro referente a 2011 a 

2015 e o segundo 2015 a 2019, verificou-se que possuem metas similares relacionadas a 

acompanhamento e avaliação das 10 dimensões determinadas pelo Sistema de 

Avaliação da Educação Superior – Sinaes, acompanhamento e avaliação das metas 

físicas das Ações Governamentais determinadas no Orçamento da UFRN e avaliação do 

ensino de graduação e da docência, compreendendo alunos e professores.  

 

Conforme o Ofício nº 568/2015 – PROPLAN, de 30/12/2015, a Universidade informou 

que “os Projetos 3143/2011 e 4810/2015, denominados Ações Acadêmicas, são projetos 

de desenvolvimento institucional e foram elaborados com a finalidade de possibilitar, 
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por parte da Universidade, o cumprimento das disposições definidas na Lei do SINAES 

(Lei nº 10.861/2004).” 

 

No mesmo documento “A UFRN ratifica a semelhança das metas em decorrência da 

concepção do SINAES, que está baseada em princípios fundamentais [...]”e cita como 

princípio: “(e) a continuidade do processo avaliativo como instrumento de política 

educacional para cada instituição e o sistema de educação superior em seu conjunto.” 

 

A UFRN ainda afirma que “Portanto, no SINAES a avaliação (interna e externa) é 

concebida como um processo contínuo, utilizado como instrumento de política 

educacional, objetivando a sustentação da qualidade do sistema de educação superior 

[...] 

Fundamentada, então, nos princípios do SINAES, os dois Projetos ‘Ações Acadêmicas’ 

contemplam metas análogas, especialmente face à característica de continuidade do 

processo avaliativo (interno ou externo).” 

 

A contratação da Funpec para a realização de atividades continuadas, no entanto, não 

pode ser realizada.  

 

Conforme o Acórdão nº 1.516/2005 – Plenário “9.1.4. o contrato deve estar diretamente 

vinculado a projeto a ser cumprido em prazo determinado e que resulte produto bem 

definido, não cabendo a contratação de atividades continuadas nem de objeto genérico, 

desvinculado de projeto específico;” (Original sem grifo) 

 

Ressalte-se que prazo determinado e/ou período de tempo limitado é uma característica 

inerente à definição de projeto e é condição explícita na Lei para que seja possível a 

contratação da Fundação de Apoio, conforme Art. 1º da Lei 8.958, de 20 de dezembro 

de 1994. 

 

No entanto, não pode ser considerada como “prazo determinado” a limitação formal e 

aparente do tempo para um projeto, com assinatura de contrato com vigência 

determinada, mas seguido de novo contrato de objeto similar, para novo período de 

execução sucessivo, com o intuito de viabilizar a continuidade na realização das 

atividades de caráter permanente previstas no contrato anterior.  

 

Nesse sentido, o Acórdão nº 2731/2008 – TCU – Plenário, ainda determina: “9.2.8. não 

permitam a existência de projetos sequenciais no tempo, sem a necessária justificativa 

técnica ou acadêmica; (...) 

 

Ressalte-se que mais de 80% do valor dos Projetos 3143/2011 e 4810/2015 refere-se à 

contratação de pessoal pela Funpec no cargo de Assessor de Avaliação Institucional, 

variando os níveis e o salário dos assessores, caracterizando terceirização irregular de 

atividade permanente da Instituição. 

 

Conforme o § 3º Art. 4º da Lei 8.958, de 20 de dezembro de 1994: “É vedada a 

utilização dos contratados referidos no caput para contratação de pessoal 

administrativo, de manutenção, docentes ou pesquisadores para prestar serviços ou 

atender a necessidades de caráter permanente das contratantes.” (Original sem grifo) 

 

O Acórdão nº 2731/2008 – TCU – Plenário: “9.2.14. efetuem controle finalístico e de 

gestão das licitações realizadas pelas fundações de apoio para a contratação de bens e 

serviços, bem como dos processos de contratação de pessoal não integrante da 

instituição apoiada, evitando quaisquer ações destinadas a prover a IFES de mão-de-
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obra para atividades de caráter permanente ou que caracterizem a terceirização 

irregular;” (Original sem grifo) 

 

Tendo em vista a possibilidade de prejudicar a realização da atividade e cumprimento 

da Lei do Sinaes (Lei nº 10.861/2004), pela UFRN, por meio da SA nº 201505107/08, 

de 22 de dezembro de 2015, solicitou-se à Unidade Gestora: “[...] informar eventuais 

providências adotadas ou previstas para que as atividades contínuas constantes desses 

‘projetos’ sejam realizadas pela própria instituição.” 

 

Conforme o Ofício nº 568/2015 – PROPLAN, de 30/12/2015, a Universidade informou:  

 

“Com efeito, dois terços da equipe do atual Projeto Ações Acadêmicas são servidores 

ativos da própria Instituição (Anexo 3.7). Ou seja, quem realiza as atividades inerentes 

ao processo de autoavaliação institucional é a própria Universidade. A contratação de 

pessoas pela FUNPEC e o pagamento de bolsas de pesquisa a pequeno número de 

docentes têm a finalidade única de apoio técnico e acadêmico às atividades pertinentes 

ao processo de autoavaliação institucional. 

 

Pelas razões expostas, a UFRN avalia que não há necessidade de adoção de 

providências para que as atividades contínuas constantes desses ‘projetos’ sejam 

realizadas pela própria instituição, porque a Universidade já conta com o seu pessoal 

docente e técnico-administrativo desenvolvendo atividades na CPA ou nos órgãos da 

Administração Superior, participando voluntariamente ou em conseqüência do 

exercício do cargo, do processo de autoavaliação institucional.” 

 

Tal resposta da Unidade Gestora faz questionar, além da ilegalidade, a própria 

necessidade de contratação de funcionários pela Funpec para o projeto de Ações 

Acadêmicas, pois a própria UFRN já executa as atividades e não demonstrou 

preocupação quanto ao eventual término do projeto.  

 

Nesse contexto, foi analisada a composição dos projetos quanto aos funcionários 

contratados para realização das atividades permanentes de avaliação institucional, onde 

foi verificado que o quantitativo de funcionários oscilou ao longo dos anos no projeto 

Ações Acadêmicas. Por meio do Projeto nº 3143/2011 foram pagos 47 funcionários da 

Funpec em janeiro de 2012, 74 em novembro de 2014 e 60 em abril de 2015, quando foi 

encerrado. Por meio do novo Projeto de Ações Acadêmicas nº 4810/2015 foram pagos 

20 funcionários em maio de 2015, mesmo quantitativo pago em fevereiro de 2016. 

 

Essa aparente diminuição recente de contratados, a princípio, poderia indicar 

providências da UFRN no intuito de cessar a terceirização irregular de mão-de-obra, no 

entanto, não ocorreu de forma efetiva, mas a partir da migração dos funcionários para 

outros projetos. 

 

Para demonstrar como foi realizado o intercambio entre projetos, inicialmente cabe 

frisar que a previsão inicial do Projeto nº 3143/2011 e que constava do seu plano de 

trabalho era de 49 funcionários a serem contratados pela Funpec nos cargos de Assessor 

ou Auxiliar de Avaliação Institucional em diferentes níveis de conhecimento e salários. 

 

Ressalte-se que mesmo em janeiro de 2012, apenas dois meses após o início do Projeto 

nº 3143/2011, já era possível identificar funcionários contratados pela Funpec com 

recursos do projeto para outros cargos que não os previstos no plano de trabalho, como: 

Engenheiro Eletricista, Editor, Analista de Suporte I, Engenheiro Civil e Analista 

Educacional, o que só se ampliou ao longo da execução do Projeto, com a inclusão de 
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funcionários de acordo com solicitações de setores da Universidade, conforme 

demonstrado em trechos de ofícios que compõem o processo do Projeto nº 3143/2011.  

 

O Ofício nº 106/2006 – PPCG, de 11 de abril de 2006, da PROPLAN ao Diretor 

Superintendente da Funpec trata da seguinte solicitação:  

 

“Por ordem do Magnífico Reitor, estamos solicitando a V.Sa. a contratação de pessoal 

relacionado abaixo, aos cargos especificados, no Programa Ações Acadêmicas, 

executado por intermédio dessa Fundação através do Convênio nº 017/2001, com efeito 

a partir do dia 1º de abril do ano em curso. 

 

As contratações visam suprir as necessidades da Comissão Permanente de Vestibular 

para que essa possa exercer suas atividades com destreza e eficiência esperadas. 

 

Com vista a alcançar tais objetivos faz-se necessária a contratação de pessoal com 

perfil técnico desejado e experiência comprovada. 

 

A contratação de pessoal se dará em processo de execução dos trabalhos da Comissão. 

 

Abaixo, estão relacionados os profissionais que antederam aos requisitos básicos da 

contratação, sendo informado, discriminadamente no presente ofício: nome, CPF, 

Cargo, remuneração mensal e carga horária[...]” (Original sem grifo) 

 

Apesar de esse Ofício ser de 2006 e o Projeto nº 3143 de 2011, é o documento que 

embasa a contratação e pagamento de três profissionais por meio do Projeto, indicadas 

com nome, CPF, cargo, remuneração mensal e carga horária já definidos, duas delas 

vinculadas à Funpec até os dias atuais. 

 

Após o encerramento do Projeto nº 3143/2011, as funcionárias foram aproveitadas no 

Projeto 282015 - FUNPEC/UFRN/COMPERVE, sem qualquer processo seletivo na 

época própria, quando foram contratadas pela primeira vez, ou para o aproveitamento 

posterior. Isso ocorreu em outros “aproveitamentos” realizados para o Projeto nº 

3143/2011.  

 

Cabe acrescentar que a solicitação do citado ofício é para que as funcionárias sejam 

aproveitadas para o Programa Ações Acadêmicas executado por meio do Convênio 

017/2001, demonstrando que os sucessivos projetos de Ações Acadêmicas não se 

iniciaram com os Projetos nº 3143/2011 e nº 4810/2015, mas vêm pelo menos desde 

2001. 

 

A razão do aproveitamento das funcionárias de um convênio de 2001 para o projeto 

ações acadêmicas em 2011, no entanto, foi e continua sendo suprir as necessidades da 

Comissão Permanente de Vestibular, ou mantê-las desempenhando as suas atividades, 

que diante do lapso temporal de execução não podem deixar de ser consideradas 

permanentes e, por essa razão, não poderiam ser contratadas pela Funpec via projeto. 

 

O Ofício nº 10/2013-SIN, de 14 de janeiro de 2013, da Superintendência de 

Infraestrutura ao Superintendente da FUNPEC, da mesma forma, solicita contratação de 

dois Engenheiros Civis “a fim de repor a força de trabalho necessária ao 

enfrentamento das demandas de serviços de infraestrutura cada dia mais prementes em 

toda UFRN.” (Original sem grifo) 

 

O Ofício nº 20/2012-Contrato 3143/2011, de 22 de novembro de 2012, da 

Coordenadora do Projeto REUNI ao Superintendente da Funpec, trata da autorização de 
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sustação de avisos prévios para o reaproveitamento de mais funcionários para o Projeto 

nº 3143/2011:  

 

“Cumprimentando-o, de acordo com o Ofício nº 3056/2012-SUPER, de 16/11/12, o 

qual informa o encerramento do projeto 2532007-FUNPEC/UFRN Convênio 164/2007 

– Programa REUNI em 31.12.2012 e o encaminhamento de avisos prévios, cuja relação 

dos funcionários segue em anexo, 

 

A coordenação do projeto autoriza que os avisos prévios acima referidos, sejam 

sustados e que a FUNPEC adote as providências para transferir a partir de 1º de 

janeiro de 2013 os funcionários da relação anexada, para o Contrato Acadêmico 

3143/2011, firmado entre essa Fundação e a UFRN – Projeto: Ações Acadêmicas 

2011-2015, de forma a atender as metas acadêmicas previstas no supracitado projeto.” 

 

Conforme trecho do Ofício nº 172/2013-SUPER, de 30 de janeiro de 2013, da Funpec 

ao Coordenador do Projeto Ações Acadêmicas, pode-se verificar a solicitação de 

alteração do plano de trabalho: 

 

“Solicitamos que sejam tomadas as providências necessárias para reformulação do 

plano de trabalho do projeto 602011 – FUNPEC/UFRN/AÇÔES ACADÊMICAS 2011-

2015, a fim de atender as seguintes demandas: 

 

 Transferência dos funcionários lotados no projeto 2532007 – FUNPEC/UFRN 

CONV. 164/2007 – REUNI, solicitada através do Ofício 20/2012 – CONTRATO 

3143/2011(Anexo 1);[...] 

 Transferência dos funcionários lotados no projeto 2512007 – FUNPEC/UFRN 

CONV. 167/2007 – EMENDA P – INFRA ESTRUTURA UFRN, solicitada 

através do Ofício 614/2012 – PROPLAN (Anexo 03); 

 Aumento do salário dos Engenheiros de acordo com a Convenção da categoria 

devido ao aumento do salário mínimo. 

 

Informamos que tal reformulação se faz necessária para aumentar a quantidade de 

cargos no referido plano, considerando as novas demandas de pessoal.”(Original sem 

grifo) 

 

O Ofício nº 1663/2013-SUPER, de 18 de julho de 2013, da Funpec ao Coordenador do 

Projeto Ações Acadêmicas, solicita novamente providências para reformulação do plano 

de trabalho, necessária para aumentar a quantidade de cargos no referido plano, 

considerando as novas demandas de pessoal, e cita o Ofício nº 172/2013. 

 

A solicitação de alteração do plano de trabalho, no entanto, demonstra uma preocupação 

tardia, uma vez que o seu descumprimento se deu desde o início do Projeto nº 

3143/2011 e se manteve até a sua conclusão. Além disso, a própria UFRN deveria zelar 

pela correta execução do plano de trabalho e a Funpec apenas executar o que foi 

acordado, o que, conforme demonstrado, não ocorreu. 

 

O Ofício nº 383/2013 – PROPLAN, de 19 de agosto de 2013, autoriza as transferências 

dos funcionários, conforme solicitações do Ofício nº 172/2013-SUPER. O Ofício nº 

314/2012 –PROPLAN segue a linha do Ofício nº 383/2013, comunicando à Funpec a 

sustação de aviso prévio de funcionários de outros projetos e autoriza a transferência 

dos funcionários para o projeto Ações Acadêmicas, no entanto, não há novo plano de 

trabalho no processo do projeto com as devidas alterações. 
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Nesse sentido, ainda cabe citar trecho do Ofício nº 077/2013-SIN, de 17 de julho de 

2013: 

 

“Tendo em vista que foi concluído o Processo Seletivo N. 010/2013 – RH/FUNPEC, 

para o cargo de Engenheiro Civil (401), e em face da necessidade premente do 

suprimento dessa categoria de profissionais junto à Superintendência de 

Infraestrutura da UFRN, solicito a contratação daqueles que obtiveram melhor 

classificação [...] 

 

Registramos, também, que novos profissionais deverão ser contratados dentro do 

Convênio Ações Acadêmicas, celebrado entre a UFRN e a FUNPEC.” 

 

Nesse contexto, diante do quantitativo de recursos envolvidos no projeto de ações 

acadêmicas, o anseio dos setores de preencher seus quadros de pessoal e a ausência de 

foco no atingimento dos objetivos do projeto, com vistas a especificar as atividades 

desenvolvidas pelos contratados e sua vinculação com as metas previstas no projeto, 

solicitou-se à UFRN através da SA 201505107-08, de 22 de dezembro de 2015: 

“Informar acerca da estrutura de equipes/subequipes em que foram alocadas as 

pessoas vinculadas ao Projeto, indicando a distribuição das atividades/metas por essas 

equipes e o quantitativo de pessoas alocadas em cada grupo.” 

 

A Unidade se manifestou por meio do Ofício nº 028/2016-PROPLAN, de 19 de janeiro 

de 2016: 

 

“Os projetos acadêmicos desenvolvidos em uma instituição de educação superior - 

sejam de ensino, de pesquisa, de extensão, de inovação tecnológica, dentre outros, são 

de natureza coletiva tanto na concepção, quanto na execução e no acompanhamento e 

na avaliação. 

[...] 

No Projeto Ações Acadêmicas em tela, a maior parte do trabalho é realizado 

coletivamente, de forma que não é possível identificar stricto sensu os participantes do 

Projeto distribuídos por equipes e, em conseqüência, a quantidade de pessoas alocadas 

em cada grupo para a execução de todas as suas metas consideradas isoladamente. A 

distribuição das atividades/metas desenvolvidas no Projeto está contemplada nos 

respectivos relatórios.” 

 

Analisando-se os relatórios, no entanto, verificou-se que, dos 74 funcionários pagos 

pelo projeto, apenas os nomes de 15 deles foram localizados na maioria dos Relatórios 

que comprovam o atingimento de metas do Projeto, não sendo possível identificar a 

participação dos demais em qualquer atividade, permanente ou não, ligada à execução 

das metas.  

 

Foi, também, solicitado à Unidade Gestora, tendo em vista que há 12 funcionários 

pagos pelo Projeto nº 3143/2011 com tal cargo, o qual não se encontra previsto no plano 

de trabalho: “Descrever as atividades realizadas especificamente pelos engenheiros 

contratados pela FUNPEC para o projeto.” 

 

Conforme o Ofício nº 028/2016-PROPLAN, de 19 de janeiro de 2016, a UFRN 

informou que: 

 

“Os engenheiros contratados pela FUNPEC estão diretamente envolvidos na execução 

da Meta 10 do Projeto Ações Acadêmicas (2011-2015), que previa a “Avaliação da 

infraestrutura física, especialmente a de ensino e pesquisa, biblioteca, recursos de 

informação e comunicação”. Desenvolvem suas atividades junto à Superintendência de 
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Infraestrutura (SIN) da UFRN, que tem por missão propor e gerenciar as atividades de 

infraestrutura na Instituição, dando suporte às atividades de ensino, pesquisa e 

extensão e como atribuições executar projetos e obras de reforma, de restauração, de 

reparo, de modificação, de paisagismo e de manutenção dos prédios da Universidade; 

administrar e operar os serviços referentes às instalações elétricas, hidráulicas,  

mecânicas e de comunicação; conservar as áreas verdes e logradouros; manter a 

fiscalização das obras e serviços. Para cumprir com sua missão e suas atribuições, a 

SIN é composta por três diretorias: DPO – Diretoria de Projetos e Obras, DIMAN – 

Diretoria de Manutenção e DMA – Diretoria de Meio Ambiente; além de dispor de três 

Comissões (Comissão especial de licitação de obras e serviços de engenharia, 

Comissão de meio ambiente e Comissão de gestão de espaço físico), de um 

Almoxarifado e uma Secretaria Geral. 

Ressaltamos, todavia, que os engenheiros contratados pela FUNPEC estão mais 

diretamente vinculados à Diretoria de Projetos e Obras, que tem como principais 

atribuições: coordenar o planejamento, a execução e a avaliação das atividades de 

projetos e obras, discutir e orientar a elaboração de projetos de arquitetura e 

engenharia; aprovar, em primeira instância, a elaboração de projetos, inclusive 

especificações técnicas pertinentes; orientar e aprovar custos de obras e serviços de 

arquitetura e engenharia, orçamento, laudos e pareceres técnicos; distribuir e 

acompanhar a fiscalização de obras e serviços de engenharia; autorizar a realização 

de medições de obras e serviços de engenharia e aprovar, em primeira instância, o 

respectivo pagamento; articular as ações de elaboração de projetos, orçamento e 

fiscalização; entre outras. (Relatório do Projeto de Desenvolvimento Institucional com 

ênfase na melhoria e implementação dos ambientes laboratoriais - Anexo 2.e.1)” 

 

Foram citadas pela UFRN diversas atividades como principais desenvolvidas pelos 

engenheiros e que se confundem com as atividades realizadas pela própria 

Superintendência de Infraestrutura. 

 

Nesse sentido verificou-se que esses funcionários constam como responsáveis técnicos 

de instalações hidráulicas, sanitárias, elétricas, combate a incêndio, cabeamento 

estruturado, cálculo estrutural de fundações, projeto lógico, orçamento analítico e 

redação de projeto básico de outros projetos e, ainda, como fiscal de contratos firmados 

a partir de projetos com a fundação, o que evidencia a utilização de tais funcionários em 

atividades permanentes da Instituição e que não poderiam ser contratados por meio de 

projeto com a Funpec. Cabe frisar a existência de conflitos de interesses entre ser 

funcionário e fiscal de contratos que envolvem a Funpec.  

 

O Relatório do Projeto de Desenvolvimento Institucional com Ênfase na Melhoria e 

Implementação dos Ambientes Laboratoriais citado pela UFRN e que contém o nome 

de 26 funcionários que constavam do Projeto nº 3143/2011, possui período de execução 

de maio a setembro/2015, portanto, posteriormente ao encerramento daquele projeto. 

Este relatório comprova a execução da meta 01 do Projeto nº 4782/2015, de 

Desenvolvimento Institucional com Ênfase na Melhoria e Implementação dos 

Ambientes Laboratoriais, que é um dos projetos para os quais os funcionários da 

Funpec migraram após o encerramento do Projeto nº 3143/2011. 

 

Foram solicitadas à Unidade Gestora, ainda, informações acerca de 10 funcionários, que 

foram pagos até novembro de 2014 com recursos do Projeto nº 3143/2011 – Ações 

acadêmicas 2011/2015 e a partir de dezembro de 2014 com recursos do projeto nº 

4203/2013 – Desenvolvimento e Inovação Tecnológica de Medicamentos – Nuplam 

2013, no intuito de esclarecer as atividades realizadas pelos funcionários anteriormente 

a dezembro de 2014 e a partir de dezembro 2014 que justificasse a “troca” de um para 

outro projeto durante a sua execução. 
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Além disso, em relação a esses 10 funcionários, solicitou-se justificativa à UFRN no 

caso de não serem realizadas atividades relacionadas ao objetivo do projeto específico e, 

ainda, em relação à execução de atividades de análise de prestações de contas dos 

diversos contratos firmados com a Funpec, uma vez que a atividade não pode ser 

atribuída a qualquer projeto em vigência. 

 

Por meio do Ofício nº 028/2016-PROPLAN, de 19 de janeiro de 2016, a UFRN 

informou que: 

 

“A busca da eficácia, eficiência e efetividade é um objetivo geral da administração 

pública. Em um projeto de desenvolvimento institucional que tem por objeto o processo 

de autoavaliação da UFRN, julgou-se necessário a contratação pela FUNPEC no 

projeto Ações Acadêmicas 2011-2015 de pessoal técnico especializado em avaliação de 

prestação de contas e em processo de compras para o cumprimento da “Meta 06: 

Acompanhamento e avaliação das metas físicas das Ações Governamentais dos 

Programas de Governo determinadas no Orçamento Anual da UFRN”. Os funcionários 

citados desenvolveram atividades essenciais ao processo de gestão da UFRN, provendo 

algumas das condições básicas para a realização das atividades finalísticas de ensino, 

pesquisa, extensão e inovação, que são inerentes à uma universidade. 

 

Pela legislação vigente, um projeto de desenvolvimento institucional precisa ser 

aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e os recursos previstos para 

sua execução precisam ser também aprovados pelo Conselho de Administração, 

quando da aprovação de resolução específica que define a distribuição anual dos 

recursos de custeio para o conjunto das unidades acadêmicas da UFRN. 

 

Por ocasião do período que antecedeu o encerramento do Projeto Ações Acadêmicas, 

como parte da preparação do seu relatório final, as metas e os produtos previstos 

foram avaliados, chegando-se à conclusão que algumas das atividades desenvolvidas, 

consideradas essenciais para a UFRN, não contribuíram para que se observasse o 

cumprimento preciso do seu objeto. Com isso, constatou-se a necessidade de 

elaboração de outros projetos específicos, com objetos melhor delimitados, para que 

essas atividades tivessem continuidade. Para tanto, procedeu-se a elaboração de novos 

projetos acadêmicos e projetos de desenvolvimento institucional, como, por exemplo, 

um projeto para tratar da avaliação e da manutenção da infraestrutura física que dá 

suporte ao ensino, à pesquisa e à extensão; um projeto para dar suporte técnico-

profissional à prática jurídica para os alunos dos cursos de Direito; e um projeto para 

realizar e avaliar os processos seletivos realizados pela UFRN e, também, atender as 

demandas da sociedade para a realização de concursos e processos seletivos públicos, 

inclusive por determinação judicial dirigida a muitas prefeituras municipais do Rio 

Grande do Norte.  

 

Esse também era o caso das atividades de avaliação das prestações de contas dos 

projetos acadêmicos da UFRN que contam com o apoio da FUNPEC, mesmo 

considerando que essas atividades estejam contidas em algumas das 10 dimensões do 

SINAES, como é o caso especificamente da sustentabilidade financeira. Todavia, não 

foi possível, tempestivamente, identificar e mobilizar um grupo de docentes que pudesse 

fazer o acompanhamento acadêmico necessário para as atividades de avaliação da 

prestação de contas e do processo de compras em um novo projeto específico. Avalia-se 

que a elaboração e a execução de um projeto de tal natureza continua sendo uma 

necessidade institucional e estão sendo tomadas as medidas para sua efetivação.  
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Como essas atividades não poderiam ser interrompidas e os recursos disponíveis do 

Projeto Ações Acadêmicas eram à época insuficientes, a solução adotada 

emergencialmente foi o aproveitamento desse pessoal técnico especializado em outro 

projeto que dispusesse de recursos suficientes para a sua continuidade. Essa foi a razão 

para a “troca” dos funcionários citados do projeto Ações Acadêmicas 2011-2015 para 

o projeto Desenvolvimento e Inovação Tecnológica de Medicamentos – NUPLAM 

2013.” 

 

Analisando-se a manifestação da Unidade Gestora, fica evidente que o Projeto nº 

3143/2011 se constituiu num projeto genérico por meio do qual se contratava 

funcionários da Funpec para “desenvolveram atividades essenciais ao processo de 

gestão da UFRN”. 

 

A própria Unidade concluiu que essas atividades essenciais “não contribuíram para que 

se observasse o cumprimento preciso do seu objeto”, ou seja, não estavam relacionados 

ao objetivo do Projeto nº 3143/2011 e então, após aumentar o projeto em desacordo 

com o plano de trabalho constatou a “a necessidade de elaboração de outros projetos 

específicos, com objetos melhor delimitados, para que essas atividades tivessem 

continuidade.”  

 

Ressalte-se o foco na continuidade das atividades, o que apenas comprova a tese de que 

são permanentes. Não se questiona o quanto essas atividades são ou não essenciais, mas 

o meio pelo qual a Universidade tem se utilizado para possibilitar a sua execução, qual 

seja, a contratação de funcionários via projetos com a Funpec. 

 

Isso fica ainda mais evidente quando se analisa o caso dos funcionários da Funpec que 

analisam prestações de contas da própria Funpec. Mesmo considerando que não há 

problemas quanto à ausência de impessoalidade, o que não pode ser afastado, ainda 

assim, novamente o foco na atividade faz com que a UFRN a priorize em detrimento do 

projeto em si, justificando que “essas atividades não poderiam ser interrompidas e os 

recursos disponíveis do Projeto Ações Acadêmicas eram à época insuficientes, a 

solução adotada emergencialmente foi o aproveitamento desse pessoal técnico 

especializado em outro projeto que dispusesse de recursos suficientes para a sua 

continuidade”. (Original sem grifo) 

 

Fica explícito aqui o foco na atividade e a troca de projetos dos funcionários em nada 

pode se atribuir a objetivos de projetos, mas tão somente qual projeto tem ou não 

recursos financeiros. 

 

Cabe acrescentar que a Universidade ainda pretende elaborar e executar um novo 

projeto específico para contemplar as atividades de análise de prestação de contas como 

sendo uma necessidade institucional e não o fez até a presente data pois “não foi 

possível, tempestivamente”. 

 

Ou seja, tendo em vista a necessidade de pessoal para analisar prestações de contas, 

elabora-se um projeto de “tal natureza” para que as atividades sejam executadas. 

Verifica-se aí uma lógica completamente invertida. Primeiramente deveria haver um 

projeto que de fato contribua com a pesquisa, a inovação e/ou o desenvolvimento 

institucional, posteriormente são definidos os meios de viabilizar sua execução, que 

podem ou não passar pela contratação de funcionários para desempenho de alguma 

atividade temporária. Em qualquer ensaio de projeto que se imagina, não é possível 

caracterizar como desenvolvimento institucional a análise rotineira de prestações de 

contas de contratos, que é uma atividade permanente. 
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Vale reforçar que a contratação de funcionários pela Funpec para analisar prestações de 

contas de convênios com a mesma enseja conflito de interesses. 

 

A Universidade, apesar de ainda não ter conseguido elaborar um projeto que contemple 

a atividade de análise de prestação de contas, afirmou que procedeu à “elaboração de 

novos projetos acadêmicos e projetos de desenvolvimento institucional”, para 

contemplar outras atividades do Projeto nº 3143/2011, ou seja, outros projetos 

sucessivos para execução de atividades contínuas.  

 

Em relação ao Projeto nº 4181/2013, Instituto Internacional de Física - IIF: A Ciência 

na Fronteira (Fase 2), que possui como sucessor o projeto nº 4618/2014, Física e suas 

Linhas de Frente, ambos relacionados à área de física, citados na segunda tabela retro 

mencionada, verificou-se que a parte relativa à pesquisa corresponde a uma parte do 

projeto, relacionada à Meta 3 – Atividades de Pesquisa. A Meta 1 se refere à 

“Divulgação das atividades acadêmicas” e a Meta 2 a “Reuniões e Eventos Científicos”. 

O valor demonstrado no plano de aplicação para a execução da Meta 2 corresponde à 

contratação de pessoal pela Fundação.  

 

Pode-se observar atividades administrativas, de manutenção executadas pelo pessoal 

contratado junto à Funpec para o projeto, conforme atribuições/requisitos detalhados no 

plano de aplicação, como controle do fluxo de projetos, assistência à direção do IIF, 

auxiliar na execução logística, realizar serviços de apoio à manutenção da rede de 

computadores e de programação, administração geral das atividades do IIF, etc, em 

descumprimento ao § 3º Art. 4º da Lei 8.958, de 20 de dezembro de 1994. 

 

O Projeto nº 4618/2014, da forma similar ao seu antecessor, possui como Metas 1 e 2, 

respectivamente “Atividades de Pesquisa” e “Reuniões e Eventos Científicos” e, para 

realização da Meta 2, verificou-se que se refere a planejamento e organização de 

reunião, seminário e eventos científicos e o valor demonstrado no plano de aplicação à 

meta 2 corresponde à contratação de pessoal pela Fundação. 

 

A similaridade de atribuições dos funcionários da Funpec em ambos os projetos indica a 

continuidade no exercício das atividades administrativas e de manutenção, evidenciada 

também pelo trecho do Ofício Externo nº 011/2015 – IIF/UFRN, de 28 de janeiro de 

2015, por meio do qual o Diretor do Instituto Internacional de Física justifica 

tecnicamente a manutenção dos empregados contratados no Projeto Acadêmico nº 

4181/2013: 

 

“O reduzido quadro de técnicos administrativos da UFRN, e notadamente as 

especificidades de cada ação desenvolvida pelo IIF, leva à contratação de profissionais 

que possam dar apoio efetivo às atividades desenvolvidas pelos pesquisadores em 

atividade no IIF. 

Para a maioria dos cargos é exigido um nível de conhecimento elevado de escrita e 

conversação em língua inglesa e, para outros, como na área de informática, o IIF 

necessita de pessoal bastante especializado para o desenvolvimento e monitoramento 

de servidores e para a operação do nosso moderno sistema de computação de alto 

desempenho. 

Além disso, o pessoal que hoje está contratado no ‘Projeto IIF’ foi criteriosamente 

selecionado e vem sendo treinado ao longo dos últimos 5 anos de modo a se 

capacitarem ainda mais para a realização de seus trabalhos no IIF. 

Desta forma, em função da justificativa supracitada, solicito que os mesmos sejam 

reconduzidos para o novo projeto do IIF, intitulado, ‘Física e Suas Linhas de Frente’, 

com início de vigência em 1º de fevereiro de 2015.” (Original sem grifo) 
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Essa justificativa foi encaminhada à Funpec após solicitação pela Pró-Reitoria de 

Planejamento e Coordenação-Geral – Proplan de justificativa da fundação, por meio do 

Ofício nº 067/2015 – PROPLAN-UFRN, de 2 de fevereiro de 2015:  

 

“[...] solicita-se à Fundação justificativa concernente àqueles contratados por meio de 

ofícios, em 2010, e aproveitados, por remanejamento ou migração, neste contrato cuja 

vigência foi iniciada em 26/12/2013. 

Esclarece-se que tal solicitação se fundamenta pelo fato de que após reforma do artigo 

2º da lei 8.958/1994, em 15 de dezembro de 2010, introduzida ela lei 12.349, ficou 

positivado a exigência do processo seletivo consoante aos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência.” 

 

Depreende-se do exposto que o Instituto de Física considera os funcionários contratados 

por meio do projeto como permanentes, contribuindo para a solução do problema 

relativo ao reduzido quadro de técnicos administrativos da UFRN, tanto que o pessoal 

contratado no projeto vem sendo treinado ao longo dos últimos cinco anos. Está-se, 

portanto, investindo na formação de profissionais de caráter temporário, mas que estão 

sendo mantidos por meio de projetos sucessivos. 

 

A própria Universidade pareceu perceber e questionar a migração dos funcionários entre 

projetos, no entanto, não adotou providências para efetivamente cessar este tipo de 

prática, estando premida pela necessidade de funcionários para a execução de tarefas 

que nem poderiam ter sido atribuídas a eles em primeiro lugar. 

 

Diante de todo o exposto, pode-se afirmar que tanto o Projeto nº 3143/2011 – Ações 

Acadêmicas 2011-2015, quanto os anteriores com o mesmo objeto ligado à execução de 

atividades permanentes, quanto os projetos novos e vigentes elaborados a partir dele 

após seu encerramento, mais especificamente os Projetos nº 4810/2015 (Ações 

Acadêmicas 2015-2020), nº 4203/2013 (NUPLAM 2013), nº 4782/2015 (Melhoria e 

implementação dos Ambientes Laboratoriais), nº 4795/2015 (Prática Jurídica) e nº 

4630/2015 (Análise dos processos de avaliação realizados pela Comperve), além dos 

Projetos nº 4181/2013 e nº 4618/2014, contém gastos com pessoal que caracterizam 

terceirização irregular de mão-de-obra e, quanto à utilização de funcionários da Funpec, 

não atendem os requisitos necessários à contratação, sendo, portanto, revestidos de 

ilegalidade desde a sua concepção. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

A Instituição possui carência de pessoal administrativo para executar todas as suas 

atividades permanentes e a facilidade de contratação de funcionários pela fundação por 

meio de projetos de pesquisa para executar algumas dessas atividades gerou um círculo 

vicioso no qual o gestor, após assinar o primeiro contrato e dispor desses funcionários 

para desempenhar as tarefas a eles atribuídas, continuou a permitir a inversão da lógica 

que deveria permear a criação de um projeto, preterindo o foco na pesquisa, inovação 

e/ou desenvolvimento institucional para manter funcionando as atividades 

administrativas executadas pelos funcionários da Funpec que se encontram atualmente 

agregados aos diversos setores da UFRN. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 307/16-R, de 13 de maio de 2016, a UFRN apresentou a seguinte 

manifestação: 
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“Temos a informar que a contratação dos servidores pela FUNPEC não diz respeito à 

terceirização pura e simples. Na verdade, são profissionais da FUNPEC habilitados para 

apoiar a execução de projetos de natureza acadêmica no interesse da UFRN. Esses 

projetos são objeto de contratos específicos entre a Universidade e a FUNPEC para o 

desenvolvimento de atividades acadêmicas (ensino, pesquisa, extensão, 

desenvolvimento institucional, desenvolvimento científico e tecnológico e estímulo à 

inovação). De acordo com o Decreto n.° 7423/2010, no seu Art. 6°, Parágrafo 3°, é 

possível a participação dos funcionários da FUNPEC, em número de até 1/3 da equipe 

dos respectivos projetos, para o apoio à execução desses projetos. Desse modo, não há 

‘terceirização irregular’, pois obedece-se, estritamente, o que está estabelecido na 

legislação vigente: 

 

Art. 6° O relacionamento entre a instituição apoiada e a fundação de apoio, 

especialmente no que diz respeito aos projetos específicos deve estar disciplinado 

em norma própria, aprovada pelo órgão colegiado superior da instituição apoiada, 

observado o disposto na Lei n° 8.958, de 1994, e neste Decreto. 

(...) 

§ 3° Os projetos devem ser realizados por no mínimo dois terços de pessoas 

vinculadas à instituição apoiada, incluindo docentes, servidores técnico-

administrativos, estudantes regulares, pesquisadores de pós-doutorado e bolsistas 

com vinculo formal a programas de pesquisa da instituição apoiada.” 

 

Por meio do Ofício nº 581/16-R, de 30 de setembro de 2016, a UFRN adicionou as 

seguintes considerações: 

 

“A UFRN considera que há uma divergência de interpretação que leva a 

conclusões distintas. A Lei n.° 8.958/1994, no seu art. 4°, §3°, refere-se a ‘necessidades 

de caráter permanente das contratantes’ (grifos nossos) e o Acórdão n.° 2731/2008-

TCU-Plenário, no item 9.2.14, preconiza que se deve evitar ‘quaisquer ações destinadas 

a prover a IFES de mão-de-obra para atividades de caráter permanente ou que 

caracterizem a terceirização irregular’. Esses normativos não falam em ‘atividades 

continuadas’ que é algo complemente diferente de atividades ou necessidades de 

‘caráter permanente’. 

As ‘atividades continuadas’ em tese são permitidas pelo mesmo Acórdão n° 

2731/2008-TCU-Plenário, no item 9.2.8, quando determina que ‘não permitam a 

existência de projetos sequenciais no tempo, sem a necessária justificativa técnica 

ou acadêmica’ (grifos nossos). 

Todos os projetos de desenvolvimento institucional auditados requerem a 

contratação de pessoal da Fundação Norte-Riograndense de Pesquisa e Cultura 

(FUNPEC) para atender a uma necessidade circunstanciada no tempo, mesmo que 

impliquem em período de tempo superior ao prazo de 5 (cinco) anos, que é 

recomendado para a execução de projetos apoiados pelas fundações vinculadas às IFES. 

Para cumprir suas destinações legais de apoiar a gestão administrativa e 

financeira de projetos acadêmicos da UFRN, a FUNPEC conta com um diversificado 

quadro de funcionários com qualificações variadas e vínculos empregatícios que se 

diferenciam no tempo, não cabendo, portanto, à UFRN imiscuir-se na gestão de pessoal 

realizada pela FUNPEC. 

Não custa lembrar que os funcionários que participam da execução de um 

projeto são funcionários da FUNPEC. Logo, não há qualquer razão em supor que esses 

funcionários são funcionários de um determinado projeto. 

Assim, não há um mínimo de razoabilidade em concluir que uma ‘atividade 

continuada’ configure uma ‘atividade permanente’ e, portanto, uma ‘terceirização 
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irregular’. Se fosse este o entendimento do legislador, não faria sentido algum a 

seguinte previsão legal no Decreto n.° 7.423/2010, em seu art. 6° (grifos nossos): 

§ 3º Os projetos devem ser realizados por no mínimo dois terços de 

pessoas vinculadas à instituição apoiada, incluindo docentes, 

servidores técnico-administrativos, estudantes regulares, 

pesquisadores de pós-doutorado e bolsistas com vínculo formal a 

programas de pesquisa da instituição apoiada. 

§ 4º Em casos devidamente justificados e aprovados pelo órgão 

colegiado superior da instituição apoiada poderão ser realizados 

projetos com a colaboração das fundações de apoio, com 

participação de pessoas vinculadas à instituição apoiada, em 

proporção inferior à prevista no § 3°, observado o mínimo de um 

terço. 

§ 5º Em casos devidamente justificados e aprovados pelo órgão 

colegiado superior da instituição apoiada, poderão ser admitidos 

projetos com participação de pessoas vinculadas à instituição 

apoiada em proporção inferior a um terço, desde que não 

ultrapassem o limite de dez por cento do número total de projetos 

realizados em colaboração com as fundações de apoio. 

Outra discordância está no entendimento do que vem a ser um ‘objeto similar’. A 

existência de projetos acadêmicos ou de desenvolvimento institucional que possuam 

metas que constatavam e foram alcançadas em projetos anteriores não caracteriza por si 

só que um eventual novo contrato firmado entre a UFRN e a FUNPEC possui ‘objeto 

similar’. Na execução de um projeto acadêmico é comum que fique demonstrada a 

necessidade de aprofundamento e/ou atualização de uma determinada meta e que isso 

seja feito na renovação do projeto durante um novo período. Se há novas metas a serem 

alcançadas, não é possível afirmar que se trata de ‘objeto similar’. 

No caso do atual projeto denominado ‘Ações Acadêmicas’, apesar designação 

semelhante, propõe-se a alcançar um grande número de novas metas. Isto caracteriza, de 

forma irrefutável, que o atual projeto ‘Ações Acadêmicas’ possui outro objeto. 

Outro procedimento que não conta com a concordância da UFRN é que as 

informações prestadas durante os trabalhos de auditoria sejam consideradas 

seletivamente em prejuízo das explicações apresentadas. Este é o caso do Ofício n.° 

028/2016-PROPLAN, em que o conteúdo da informação suprimiu parte fundamental da 

resposta da UFRN no Relatório Preliminar. 

Na resposta apresentada foram suprimidas as informações que caracterizavam a 

participação de integrantes da equipe do projeto no cumprimento específico de algumas 

das metas do projeto (em negrito): 

No Projeto Ações Acadêmicas em tela, a maior parte do trabalho é 

realizado coletivamente, de forma que não é possível identificar 

stricto sensu os participantes do Projeto distribuídos por equipes e, 

em consequência, a quantidade de pessoas alocadas em cada grupo 

para a execução de todas as suas metas consideradas isoladamente. A 

distribuição das atividades/metas desenvolvidas no Projeto está 

contemplada nos respectivos relatórios. Não obstante, apenas 

excepcionalmente, para algumas metas do Projeto é possível a 

identificação dos participantes com atribuições específicas ou 

com atividades individualizadas, conforme indicado abaixo: 

Meta 3 - Avaliação das 23 residências médicas com 138 alunos 

matriculados 

Além da equipe que compõe a CPA e da equipe de apoio 

contratada pela FUNPEC, O desenvolvimento das atividades 

relativas à meta 3, no período 2011-2015 contou com 15 

participantes voluntários da Instituição. 
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Meta 4 -- Autoavaliação do ensino a distância, envolvendo 3.483 

alunos matriculados 

Além da equipe que compõe a CPA e da equipe de apoio 

contratada pela FUNPEC, o desenvolvimento das atividades 

relativas à meta 4, no período 2011-2015, contou com 13 

participantes voluntários da Instituição.  

Meta 5 - Acompanhamento e avaliação do desempenho dos 4 

hospitais universitários de ensino 

Além da equipe que compõe a CPA e da equipe de apoio 

contratada pela FUNPEC, O desenvolvimento das atividades 

relativas à meta 5, no período 2011-2015 contou com 23 

participantes voluntários da Instituição.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Primeiramente é necessário ressaltar que a presente constatação não trata da contratação 

de funcionários pela Funpec e sua utilização nos projetos acadêmicos contratados com a 

UFRN de forma geral. Portanto, a abordagem utilizada pelo gestor em sua manifestação 

por meio do Ofício nº 307/16-R, de 13 de maio de 2016, não possui relação com o fato 

apresentado. 

 

Por meio do Ofício nº 581/16-R, de 30 de setembro de 2016, a UFRN adiciona outros 

aspectos a manifestação, primeiramente explicitando a existência de diferença entre os 

termos “necessidades de caráter permanente”, utilizado na Lei, “atividades de caráter 

permanente”, utilizado no Acórdão n.° 2731/2008-TCU-Plenário, e “atividades 

continuadas”, estas últimas não citadas pelos normativos e em tese permitidas quando o 

Acórdão trata do permissivo acerca dos projetos sequenciais, que seria a justificativa 

técnica.  

 

Ressalte-se, no entanto, que a possibilidade de existência de projetos sequenciais não 

está ligada à permissibilidade de atividades continuadas. 

 

Em relação aos projetos sequenciais, a possibilidade de sua existência depende de 

justificativa técnica ou acadêmica como condição necessária, o que não foi vislumbrado 

nos projetos auditados, o que já se constitui em razão suficiente para demonstrar a 

ilegalidade dos projetos subsequentes. 

 

Nesse contexto, não se está genericamente refutando todo e qualquer projeto que possa 

ter uma justificativa técnica para sua continuidade, apenas afirmando que, para os 

projetos analisados, não há justificativa no processo, ou que se vislumbre possível 

dentro das análises realizadas, tendo em vista que foram elaborados para dar 

continuidade a atividades da UFRN. 

 

Mas essa permissão condicionada dos projetos subsequentes, e não cumprida nos 

projetos auditados, não se relaciona à possibilidade de utilização dos projetos para a 

execução de atividades da instituição e que na prática se consubstancia num paliativo 

para a escassez de mão-de-obra da instituição. 

 

A UFRN em sua manifestação ainda cita que não há razoabilidade em concluir que uma 

‘atividade continuada’ configure uma ‘atividade permanente’ e, portanto, uma 

‘terceirização irregular’, frisando que este o entendimento não faria sentido com as 

previsões legais de limites e condições para a participação de pessoas vinculadas à 

instituição nos projetos. 
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Nesse sentido, cabe ressaltar que não foi exarado no fato qualquer entendimento 

genérico e em tese de como seria a lógica de definição para terceirização irregular, 

como em atividade permanente = continuada, então terceirização irregular e, da mesma 

forma, não foi tratado de forma genérica como terceirização a contratação de pessoas 

para projetos ou a participação de pessoas da instituição.  

 

Há uma análise de casos concretos, cujas atividades citadas e para as quais o adjetivo 

utilizado: permanentes, continuadas, constantes, rotineiras, regulares ou algum 

sinônimo pertinente, não altera os fatos apresentados em sua essência, pois o que se 

demonstra são atividades da UFRN, não ligadas a um projeto específico, sem tempo 

determinado e sem expectativa quanto ao término. A substituição da palavra permanente 

por continuada, portanto, não faz diferença no contexto apresentado.  

 

Além disso, cabe frisar que o sinônimo também foi utilizado pelo TCU, como se pode 

verificar em trecho do Acórdão nº 1.516/2005 – Plenário “9.1.4. o contrato deve estar 

diretamente vinculado a projeto a ser cumprido em prazo determinado e que resulte 

produto bem definido, não cabendo a contratação de atividades continuadas nem de 

objeto genérico, desvinculado de projeto específico;” (Original sem grifo) 

 

Em relação ao tempo, é relevante esclarecer que se relaciona à própria definição de 

projeto e da possibilidade de se contratar a Funpec, sendo o prazo determinado condição 

explícita na Lei para que seja possível a contratação da Fundação. 

 

No entanto, embora a UFRN afirme que os projetos de desenvolvimento institucional 

requerem a contratação de pessoal da FUNPEC para atender a uma “necessidade 

circunstanciada no tempo, mesmo que impliquem em período de tempo superior ao 

prazo de 5 (cinco) anos”, o que foi demonstrado é que esse “tempo” é desconhecido e 

não possui qualquer indicação de que irá finalizar. 

 

A Lei do SINAES, por exemplo, é de 2004 e não possui previsão de revogação. As 

atividades de avaliação dela decorrentes, portanto, continuarão sendo realizadas pela 

Universidade indefinidamente, não sendo possível aceitar a justificativa de que são uma 

necessidade circunstanciada no tempo. Ressalte-se que o Projeto de Ações Acadêmicas 

de 2011-2015 não foi o primeiro ou o último do gênero e, a depender do entendimento 

da UFRN do que seria circunstância no tempo, provavelmente não será o último. 

 

Dessa forma, alguns funcionários da Funpec foram aproveitados no projeto de Ações 

Acadêmicas para, por exemplo, “(...) suprir as necessidades da Comissão Permanente 

de Vestibular para que essa possa exercer suas atividades com destreza e eficiência 

esperadas” e “(...) a fim de repor a força de trabalho necessária ao enfrentamento das 

demandas de serviços de infraestrutura cada dia mais prementes em toda UFRN.” 

 

Estes trechos foram extraídos de ofícios da própria UFRN de 2006 e 2013, 

respectivamente, e não são únicos em seu teor. Essas necessidades também não podem 

ser consideradas circunstanciadas no tempo. Esses funcionários se integraram ao 

trabalho na UFRN de forma que não há previsão de finalizar a sua participação em 

projetos, sendo menos relevante o projeto em si do que a manutenção da atividade 

desempenhada pelo funcionário. 

 

Nesse contexto, cabe a análise do trecho da manifestação que cita que a Funpec conta 

com um diversificado quadro de funcionários com qualificações variadas e vínculos 

empregatícios que se diferenciam no tempo, não cabendo à UFRN imiscuir-se na gestão 

de pessoal realizada pela Fundação. 
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Em relação a esta afirmação, não há como discordar que não caberia à UFRN interferir 

na gestão de pessoal da Funpec, no entanto os documentos analisados e constantes dos 

processos relativos aos projetos demonstram outra realidade. 

 

Quando por meio de ofícios a UFRN relaciona o nome dos profissionais, cargos, 

remuneração e projetos, não somente interfere na gestão de pessoal da fundação, como 

atrai para si a responsabilidade advinda dessas indicações. Além disso, cabe frisar o 

prejuízo à impessoalidade e à imparcialidade que deveriam permear a relação entre a 

Universidade e Fundação de Apoio. 

 

Nesse sentido, não se supõe, como afirma a UFRN, que os funcionários da Funpec são 

de um determinado projeto, mas se verificou que realizam atividades na instituição e 

que eles estarem vinculados a um ou outro projeto depende de arranjo da própria 

Universidade apenas informado à fundação. 

 

A discussão acerca da discordância da UFRN em relação ao que vem a ser um “objeto 

similar” ou novos objetos também não pode prosperar quando se trata de tese, ou o que 

“por si só” caracteriza ou não um “objeto similar”. Apesar de que é possível afirmar que 

uma simples inclusão de meta ou o aprofundamento e/ou atualização de outra não torna 

os objetos não similares, frisando que não se utilizou no fato os adjetivos: iguais, 

idênticos ou exatos para os objetos, objetivos e metas dos projetos, mas “similares”, ou 

seja: análogos, aproximados, comparáveis. Nesse sentido, não é possível acatar a 

afirmação de que no caso do atual projeto denominado “Ações Acadêmicas”, por se 

propor a alcançar novas metas, isto caracteriza, “de forma irrefutável”, que possui outro 

objeto. 

 

E no caso concreto os objetos são similares ou outro adjetivo pertinente como 

semelhantes, de mesma natureza, análogos, comparáveis, uma vez que o foco de 

contratação foram as atividades que continuam a ser realizadas pelos funcionários 

dentro dos mais variados projetos, inclusive em alguns casos dissociadas das metas 

previstas para o projeto. Nestes casos, cabe ressaltar que, ainda que as metas fossem 

completamente diferentes entre os projetos e, em alguns casos são, pois alguns 

funcionários são oriundos de projetos como REUNI, por exemplo, ainda os objetos 

seriam similares de fato e na prática. 

 

Por fim, em relação à afirmação do uso de informações seletivas por parte da equipe de 

auditoria para composição do fato, primeiramente cabe citar que as solicitações de 

auditoria emitidas em campo possuem vários objetivos dentre os quais se destaca a 

coleta de informações. Apenas aquelas consideradas pertinentes e relevantes dentro do 

assunto tratado compõem o relatório. 

 

Ressalte-se que a UFRN teve conhecimento do relatório integral contendo todos os 

aspectos considerados irregulares pela equipe para que, então, pudesse se manifestar, o 

que o fez por meio do Ofício nº 307/16-R, de 13 de maio de 2016, e, posteriormente, de 

forma adicional, por meio do Ofício nº 581/16-R, de 30 de setembro de 2016, 

transcritos na íntegra. A análise e posicionamento da equipe também estão devidamente 

demonstrados em relação aos argumentos trazidos pela Unidade em sua manifestação. 

 

Ainda assim, em relação ao Ofício n° 028/2016-PROPLAN, e a informação relativa à 

participação de integrantes da equipe do projeto, voluntários da instituição, considerou-

se naquela oportunidade e nesta que não se relaciona com as ocorrências citadas no fato 

quanto à terceirização irregular.  

 

Por fim, cabe frisar que as ocorrências se referem essencialmente aos seguintes pontos: 
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- Inexistência da condição explícita na Lei para contratação da FUNPEC, qual seja o 

prazo determinado do projeto, pois os projetos que a fundamentaram possuem limitação 

apenas formal no tempo, com assinatura de contrato com vigência determinada, mas 

seguido de novo contrato de objeto similar, para novo período de execução sucessivo, 

com o intuito de viabilizar a continuidade na realização das atividades de caráter 

permanente previstas no contrato anterior; 

- Contratação de pessoal (via contrato com a Funpec) para prover mão-de-obra para 

realização de atividades de caráter permanente da UFRN, na prática suprindo a escassez 

de servidores da Universidade; 

- Continuidade da contratação da Funpec com fundamento em projetos elaborados 

apenas com o objetivo de garantir a continuidade das atividades executadas por 

funcionários da fundação de apoio, algumas das quais não tendo contribuído para que se 

observasse o cumprimento do objeto do projeto; 

- Contratação de funcionários via Funpec para cargos não previstos no plano de 

trabalho; 

- Existência de conflitos de interesses entre ser funcionário da Funpec e ser fiscal ou 

analisar prestações de contas de contratos que envolvem a Funpec; 

- Realização de intercâmbio de funcionários entre os projetos de forma desvinculada dos 

objetivos e motivada tão somente pela existência de recursos financeiros; 

- Investimento na formação de profissional de caráter temporário e que vem sendo 

mantido indevidamente por meio dos projetos sucessivos. 

 

Essas ocorrências analisadas em conjunto indicam que tanto os projetos contratados 

com a fundação de apoio como as atividades realizadas pelos funcionários contratados 

por meio desses projetos são contínuos e caracterizam terceirização irregular de mão-

de-obra. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Realizar levantamento das atividades realizadas por todos os 

funcionários contratados pela Funpec por meio dos projetos acadêmicos, identificando 

aqueles que executam atividades permanentes da UFRN. 

 

Recomendação 2: Revogar as cláusulas dos contratos firmados com a Funpec que se 

relacionem com a contratação de funcionários para o exercício de atividades 

permanentes da UFRN. 

 

Recomendação 3: Rescindir os contratos que tenham sido firmados com a Funpec em 

desacordo com a Lei 8.958, de 20 de dezembro de 1994, e jurisprudência do TCU. 

 

Recomendação 4: Apurar a responsabilidade dos atos que geraram as contratações 

caracterizadas como terceirização irregular de mão-de-obra na UFRN. 

 

 

1.1.1.3 CONSTATAÇÃO 
 

Ausência de registro centralizado das informações, ausência de publicidade em 

boletim interno e divulgação incompleta na internet, em desacordo com a exigência 

do § 2º do Art. 12 do Decreto 7.423/2010. 

 

Fato 
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Os projetos e respectivos planos de trabalho que fundamentaram as contratações com a 

FUNPEC encontram-se registrados no SIPAC – Sistema Integrado de Patrimônio, 

Administração e Contratos, de acordo com o disposto no Art. 4º da Resolução no 

028/2011-CONSAD, 14/6/2011: “Os projetos acadêmicos aprovados de acordo com 

esta Resolução deverão ser cadastrados no sistema informacional e de gestão da 

UFRN.” 

 

No entanto, conforme o Art. 12 § 2 º do Decreto 7.423, de 31 de dezembro de 2010: “Os 

dados relativos aos projetos, incluindo a sua fundamentação normativa, sistemática de 

elaboração, acompanhamento de metas e avaliação, planos de trabalho e dados 

relativos à seleção para concessão de bolsas, abrangendo seus resultados e valores, 

além das informações previstas no inciso V, devem ser objeto de registro centralizado e 

de ampla publicidade pela instituição apoiada, tanto por seu boletim interno quanto 

pela internet.” 

 

O inciso V do Art. 12 do Decreto 7.423 citado no dispositivo corresponde à obrigação 

do órgão colegiado superior da instituição apoiada de: “tornar públicas as informações 

sobre sua relação com a fundação de apoio, explicitando suas regras e condições, bem 

como a sistemática de aprovação de projetos, além dos dados sobre os projetos em 

andamento, tais como valores das remunerações pagas e seus beneficiários.” 

 

Solicitada a encaminhar boletins internos, bem como a disponibilizar link na internet, 

contendo a publicidade dos dados relativos aos projetos em andamento desenvolvidos 

em conjunto com as fundações de apoio de acordo com o § 2º do Art. 12 do Decreto nº. 

7.423/2010), a UFRN informou, por meio do Ofício nº 418/2015 – PROPLAN, de 29 de 

outubro de 2015, que: 

 

“A UFRN possui Boletim de Serviço para as suas informações institucionais. Contudo, 

as informações solicitadas não constam das temáticas publicadas. O uso de sítios na 

internet vem substituir essa forma de divulgação institucional. 

a) Fundamentação normativa: disponível no link www.proplan.ufrn.br -> 

Projetos e Contratos -> Legislação e normas; 

b) Sistemática de elaboração dos projetos: disponível no link 

www.proplan.ufrn.br -> Projetos e Contratos -> Orientações sobre projetos; 

c) Acompanhamento de metas e avaliação: disponível no link 

www.sipac.ufrn.br -> Contratos -> Projetos acadêmicos (FUNPEC); 

d) Planos de trabalho: disponível no link www.sipac.ufrn.br -> Contratos -> 

Projetos acadêmicos (FUNPEC); 

e) Dados relativos à seleção para concessão de bolsas, abrangendo seus 

resultados e valores: No processo de seleção dos projetos submetidos a 

agências de fomento e órgãos financiadores públicos e privados, a qualidade 

acadêmica é avaliada pela qualificação técnica e científica dos professores 

envolvidos para a execução das atividades, metas previstas e resultados 

esperados. A composição das equipes dos projetos acadêmicos obedece, 

necessariamente, a requisitos acadêmicos, condição para a realização com 

um mínimo de garantia de êxito do projeto acadêmico financiado. Depois da 

aprovação do financiamento dos projetos, a composição das equipes, os 

valores das bolsas e os resultados estão disponíveis no site da FUNPEC: 

www.funpec.br -> Sistemas -> Portal da transparência; 
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f) Informações sobre sua relação com a FUNPEC, explicitando suas regras e 

condições: www.proplan.ufrn.br -> Projetos e Contratos -> Legislação e 

normas e www.funpec.br -> Sobre; 

g) Sistemática de aprovação de projetos: www.proplan.ufrn.br -> Projetos e 

Contratos -> Instrução processual e fluxogramas; 

h) Dados sobre os projetos em andamento, tais como valores das remunerações 

pagas e seus beneficiários: www.funpec.br -> Sistemas -> Portal da 

transparência.” 

 

Consultando-se os endereços eletrônicos informados, verificou-se que: 

 As informações relativas aos itens “a”, “b”, “f” e “g” encontram-se 

disponibilizadas pela Unidade apoiada no site www.proplan.ufrn.br, aba 

Projetos e Contratos; 

 As informações relativas aos itens “e” e “h” não são disponibilizadas pela 

Unidade apoiada, mas apenas no portal da transparência da FUNPEC; 

 As informações relativas aos itens “c” e “d” foram disponibilizadas pela 

Unidade apoiada no site www.sipac.ufrn.br, com exceção dos Projetos nº 

3143.21.1411, 3525.22.1612 e 4181.21.1413. Apesar de todos os projetos 

analisados possuírem registro no sistema SIPAC, os dados referentes a esses 

projetos não foram localizados nesse site, que é de acesso público. Os dados 

referentes aos Projetos nº 3038.21.1411, 3951.11.0113 e 4474.11.0113 foram 

localizados no site na aba Contratos -> Projetos acadêmicos (Convênios e 

Contratos); 

 

Cabe ressaltar que, por meio do sistema SIPAC, quando acessíveis os dados do projeto, 

podem ser obtidas as seguintes informações: Número do projeto; Órgão/Entidade 

Contratado; Responsável (contratado); Órgão/Entidade Contratante; Responsável 

(contratante); Descrição do Projeto (Classificação, Número de registro, contrato, data da 

assinatura, data de cadastro, custos de execução, valor do projeto, título do projeto, 

âmbito, forma de captação de recurso, tipo de captação de recurso, tipo de projeto, 

período de execução, Identificação do objeto, Justificativa da proposição, Grande área 

de conhecimento e Área de conhecimento); Processos Inseridos; Partícipes Inseridos; 

Origens de Recurso Inseridas; Membros do Projeto; Unidades Inseridas; Cronograma de 

Execução (Metas); Plano de Aplicação; Plano de Aplicação Detalhado; Cronograma de 

Desembolso; Resultados Acadêmicos Esperados; e Documentos Anexados ao Projeto. 

 

Em relação aos documentos anexos aos projetos, podem-se exemplificar: ofícios, 

pareceres, formulários de fiscalização, contrato, despachos, etc. Além de informações 

acerca do documento como data e descrição, é possível realizar o download do 

documento digitalizado por meio do acesso ao SIPAC. 

 

Diante do exposto, é possível afirmar que a publicidade não foi realizada de acordo com 

o disposto no Decreto, pois a divulgação de responsabilidade da unidade apoiada, 

UFRN, não foi realizada em boletim interno e na internet ocorreu de forma parcial, 

havendo informações divulgadas apenas pela Fundação e, ainda, ausência de dados de 

projetos no site do SIPAC divulgado pela UFRN. 

 

É possível afirmar, ainda, que não há registro centralizado das informações exigidas 

pelo Art. 12 § 2º do Decreto 7.423/2010, havendo três locais distintos de acesso 

dependendo do tipo de informação. 

  
##/Fato## 
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Causa 
 

A divulgação incompleta de informações na internet e a ausência de registro 

centralizado devem-se, principalmente, à insuficiência de mecanismos de controle ou 

rotinas que possam certificar a disponibilização, pela própria UFRN, das informações 

exigidas pela legislação a partir de um local próprio.  

 

Quanto à ausência de registro centralizado, é relevante citar que se relaciona a própria 

organização das informações nos endereços eletrônicos disponíveis na UFRN, 

espelhando a sua divisão administrativa. 

 

A ausência de publicidade em boletim interno deve-se ao entendimento indevido do 

gestor de que o uso de sítios na internet substituiria essa forma de divulgação 

institucional quando o texto do § 2 º do Art. 12 do Decreto 7.423, de 31 de dezembro de 

2010 é explícito em citar ambas as formas de publicidade como obrigatórias. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 307/16-R, de 13 de maio de 2016, a UFRN apresentou a seguinte 

manifestação: 

 

“A Coordenadoria de Convênios e Contratos da PROPLAN, por intermédio da sua 

equipe de fiscalização, ficará responsável pelo acompanhamento da centralização das 

informações referentes aos projetos no SIPAC.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A Unidade Gestora não contestou o fato, indicando o setor responsável pelo 

acompanhamento da recomendação para adoção de providências. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Centralizar as informações exigidas pelo Art. 12 § 2º do Decreto 

7.423/2010 em apenas um local de consulta, preferencialmente no site 

www.sipac.ufrn.br, uma vez que lá já constam dados dos projetos. A fim de evitar 

duplicação de conteúdo, todas as informações podem ser relacionadas e disponibilizado 

link para outro local para acesso ao conteúdo, como o site www.proplan.ufrn.br, sendo 

essencial que tudo possa ser acessado a partir do local principal e que esteja organizado 

de forma que facilite a visualização dos usuários. 

 

Recomendação 2: Disponibilizar no site www.sipac.ufrn.br as informações de 

acompanhamento de metas e avaliação e planos de trabalho relativas aos Projetos nº 

3143.21.1411, 3525.22.1612 e 4181.21.1413. 

 

Recomendação 3: Disponibilizar os dados referentes aos Projetos nº 3038.21.1411, 

3951.11.0113 e 4474.11.0113 no link www.sipac.ufrn.br -> Contratos -> Projetos 

acadêmicos (FUNPEC), pois se caracterizam como contratos firmados com a FUNPEC. 

 

Recomendação 4: Realizar a publicação de dados relativos aos projetos com a fundação 

de apoio no boletim interno da UFRN em atendimento ao § 2º do Art. 12 do Decreto 

7.423/2010. 

 

 

1.1.1.4 CONSTATAÇÃO 
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Ausência de controle por parte da UFRN da divulgação pela Funpec das 

informações referentes ao Art. 4ºA da Lei 8.958, de 20 de dezembro de 1994, e 

recomendação de recredenciamento pelo Conselho de Administração apesar do 

descumprimento por parte da fundação dos incisos II e V referentes à publicação 

das prestações de contas e relatórios semestrais de execução dos contratos. 

 

Fato 
 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN foi instada a informar quais 

controles, rotinas ou procedimentos são adotados (com encaminhamento de 

documentação comprobatória) em relação ao monitoramento para verificar se a 

fundação de apoio divulga em site próprio informações sobre o Art. 4ºA da Lei 8.958, 

de 20 de dezembro de 1994. 

 

Por meio do Ofício nº 418/2015 – PROPLAN, de 29 de outubro de 2015, no entanto, a 

Universidade se limitou a informar que “A FUNPEC, divulga as informações 

solicitadas nos itens a), b), c) e d) no link www.funpec.br -> Sistemas -> Portal da 

Transparência”, não enviando documentos ou informações adicionais que 

demonstrasse qualquer rotina de verificação ou procedimento ou qualquer tipo de 

mecanismo de controle acerca do monitoramento da Funpec quanto ao cumprimento do 

dispositivo legal citado. 

 

Analisando os dados divulgados no portal da transparência da Funpec, em relação aos 

Projetos analisados na amostra, verificou-se a existência das seguintes informações: 

 

a) os instrumentos contratuais; 

b) dados de execução dos contratos contendo o demonstrativo de receitas e 

despesas por rubrica constante do Plano de Aplicação; 

c) Em relação às despesas, é possível detalhar os valores pagos por favorecido, 

inclusive pessoas físicas, jurídicas ou agentes públicos, sendo demonstrado o 

valor pago e período. 

 

A obtenção dessas informações, no entanto, somente é possível após ser localizado o 

respectivo projeto, o que não pode ser considerada uma tarefa fácil ou amigável. A 

Funpec não mantém o número de registro do projeto ou contrato assinado com a UFRN, 

nem possui a opção adicional de consulta por esse número. O título resumido utilizado 

pela fundação não possui correlação direta com o título do projeto registrado no sistema 

da Universidade e não é possível realizar consulta por palavras que compõem o título ou 

por assunto, sendo recorrente a existência de erros nas tentativas de se consultar por 

palavras. Não é possível, ainda, extrair dados para planilhas, o que facilita a 

manipulação de dados por qualquer pessoa que queira obter a informação.  

 

Não constam do portal, não sendo divulgados no sítio da internet mantido pela 

fundação, em descumprimento aos incisos II e V do Art. 4ºA da Lei 8.958, de 20 de 

dezembro de 1994, incluído pela Lei nº 12.349, de 15 de dezembro de 2010: 

 Prestações de contas dos instrumentos contratuais; e 

 Relatórios semestrais de execução dos contratos, indicando os valores 

executados, as atividades, as obras e os serviços realizados. Em relação a esta 

previsão legal, conta do site da fundação apenas os valores executados, 

conforme descrito na alínea c supracitada, não sendo disponibilizadas 

informações acerca de quais atividades, serviços, eventos, relatórios, pesquisas 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/
http://www.funpec.br/


 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
37 

ou quaisquer outros documentos relacionados às metas de execução e objetivos 

dos projetos analisados. 

 

Tendo em vista a ausência de procedimento de controle da UFRN para a detecção de 

eventual ilegalidade da Funpec quanto à divulgação das informações obrigatórias 

supracitadas, não há evidência de que a Unidade Gestora adotou providências ou 

mesmo tomou conhecimento do descumprimento da Lei 8.958, de 20 de dezembro de 

1994, por aquela fundação. 

 

Cabe ressaltar, no entanto, que o Parágrafo Único do Art. 2º da Lei 8.958, de 20 de 

dezembro de 1994, incluído pela Lei nº 12.863, de 24 de setembro de 2010, dispõe: 

 

“Parágrafo único.  Em caso de renovação do credenciamento, prevista no inciso III 

do caput, o Conselho Superior ou o órgão competente da instituição federal a ser 

apoiada deverá se manifestar quanto ao cumprimento pela fundação de apoio das 

disposições contidas no art. 4o-A.” 

 

Apesar disso, o Conselho de Administração – Consad recomendou o recredenciamento 

da fundação junto ao Ministério da Educação – MEC e ao Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação – MCTI e por meio da Resolução nº 019/2015-CONSAD, de 18 

de junho de 2015, aprovou o Relatório de Avaliação de Desempenho da Funpec, 

referente ao exercício do biênio 2013/2014, que compõe o processo de 

recredenciamento da fundação junto àquelas pastas. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

A ausência de divulgação das informações obrigatórias no sítio da internet mantido pela 

fundação deve-se à falta de providências do gestor no sentido de inserir nos mecanismos 

de controle existentes rotina que permita verificar o cumprimento pela Funpec do Art. 

4ºA da Lei 8.958, de 20 de dezembro de 1994. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 307/16-R, de 13 de maio de 2016, a UFRN apresentou a seguinte 

manifestação: 

 

“1. A Coordenadoria de Convênios e Contratos da PROPLAN, por meio da sua equipe 

de fiscalização, adotará rotina de verificação do cumprimento pela FUNPEC do Art. 4°-

A da Lei 8958/94; 

2. e 3. A Reitoria da UFRN solicitará o cumprimento dessas recomendações pela 

FUNPEC.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A Unidade Gestora não contestou o fato, indicando o setor responsável para adoção de 

providências, sendo necessário adicionalmente que o Consad se manifeste acerca do 

assunto para fins de recredenciamento da fundação, de forma a garantir que sejam 

cumpridos os dispositivos legais citados tanto pela Funpec quanto pelo Conselho e de 

impedir que o recredenciamento seja realizado mesmo quando não estejam sendo 

cumpridas as condições estabelecidas na Lei.  

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
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Recomendação 1: Criar rotina de verificação ou procedimento com a finalidade de 

monitorar o cumprimento pela Funpec do Art. 4ºA da Lei 8.958, de 20 de dezembro de 

1994. 

 

Recomendação 2: Adotar providências junto à fundação de apoio no sentido de exigir a 

publicação das prestações de contas e relatórios semestrais de execução dos contratos 

conforme exigência dos incisos II e V do Art. 4ºA da Lei 8.958, de 20 de dezembro de 

1994, incluído pela Lei nº 12.349, de 15 de dezembro de 2010. 

 

Recomendação 3: Adotar providências junto à fundação de apoio no sentido de tornar 

mais intuitivas as consultas realizadas em seu portal, criando opções de extrações de 

dados para planilhas e de consultas pelo número de registro do projeto, contrato 

assinado com a UFRN ou partes de palavras. 

 

Recomendação 4: Abster-se de recomendar o recredenciamento da Funpec sem a devida 

aferição do cumprimento do Art. 4ºA da Lei 8.958, de 20 de dezembro de 1994, 

incluído pela Lei nº 12.349, de 15 de dezembro de 2010. 

 

 

1.1.1.5 CONSTATAÇÃO 
 

Controles ou rotinas insuficientes para análise das prestações de contas dos 

contratos/convênios firmados com a Funpec, no que tange à segregação de funções 

e análise da efetividade e economicidade, e oportunidade de melhoria relacionada 

aos aspectos formais dos documentos utilizados como base para a realização dos 

exames de legalidade dos gastos. 

 

Fato 
 

O monitoramento dos prazos para apresentação das prestações de contas relativas aos 

contratos firmados com a FUNPEC, bem como a análise dos documentos entregues, 

relativamente à verificação da utilização dos recursos, são realizados pelo Setor de 

Administração de Convênios, vinculado à Diretoria de Contabilidade e Finanças – DCF. 

 

A Universidade, por meio do Ofício nº 418/2015 – PROPLAN, de 29 de outubro de 

2015, informou o que segue sobre controles, rotinas ou procedimentos adotados em 

relação à análise das prestações de contas dos contratos/convênios realizadas pela 

fundação de apoio, em cumprimento aos §§ 1º e 2º do art. 11 do Decreto nº. 7.423, de 

31 de dezembro de 2010: 

“Inicialmente, ressaltamos que os prazos para prestação de contas são monitorados e, 

em caso de atrasos, são expedidas notificações à FUNPEC visando o seu 

encaminhamento. Atendida a notificação, o setor competente efetua os registros em 

planilhas de controle interno; após procede-se à abertura de processo, o qual será 

instruído com todos os documentos comprobatórios pertinentes à execução do contrato. 

A análise financeira das contas se processa respeitando as normas que disciplinam a 

matéria. Após verificação da documentação comprobatória recebida e, quando for o 

caso, tomadas as providencias cabíveis para esclarecimentos ou saneamento de 

possíveis irregularidades, emite-se parecer evidenciando a boa e regular aplicação dos 

recursos. O fluxo do processo de prestação de contas encontra-se apresentado no 

Anexo 8. O processo prossegue para análise técnica e verificação do cumprimento do 

objeto, junto ao Setor de Fiscalização da PROPLAN, conforme explicitado no segundo 

fluxograma do Anexo 8.” 
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Contatou-se que o fluxograma das rotinas de recebimento e análise das prestações de 

contas de contratos e convênios firmados com a FUNPEC, apresentado pela Unidade 

Gestora, demonstra o trâmite do processo de prestação de contas desde o 

monitoramento da sua apresentação até o seu arquivamento. Ainda são utilizados check-

lists de documentos que devem compor o processo de prestação de contas e de aspectos 

que são objeto de verificação quando da análise da prestação de contas; planilha de 

controle de solicitações de prestações de contas parciais e finais conforme cláusulas 

contratuais; e relatórios de acompanhamento dos contratos/convênios constando prazos, 

distribuição, analista responsável pela análise, situação no SIAFI e dados do parecer. 

 

A partir da análise desses documentos, constatou-se que a rotina de análise da diretoria 

engloba a verificação da realização das despesas dos projetos em conformidade com o 

plano de aplicação pactuado, a abertura e movimentação de conta específica dos 

contratos firmados com a Fundação de Apoio, aspectos relacionados à legalidade dos 

pagamentos, execução físico-financeira, ao Demonstrativo da Execução da Receita e 

Despesa, bens adquiridos, conciliação bancária e relatório de cumprimento do objeto. 

 

Não foram identificadas explicitamente como objeto de análise a verificação da 

movimentação dos recursos exclusivamente por meio eletrônico e da existência 

subcontratação total do objeto ou subcontratação parcial que delegue a execução do 

objeto do contrato/convênio, aspectos que podem ser inseridos formalmente nas rotinas 

existentes sem alterações relevantes. 

 

Essa análise das prestações de contas, conforme demonstrativo que identifica o analista 

ao qual é distribuído o projeto/contrato, no exercício de 2015 foi realizada por quatro 

analistas da diretoria, sendo dois deles funcionários da FUNPEC pagos com recursos de 

projetos daquela fundação. Um deles foi responsável pela emissão dos pareceres 

financeiros do próprio projeto ao qual se encontrava vinculado, o que demonstra o 

descumprimento do Art. 1º do Art. 11 do Decreto quanto ao desrespeito à segregação de 

funções e responsabilidades entre fundação de apoio e instituição apoiada. Nesse caso, o 

responsável pelo controle é parte da instituição executora.  

 

Há, ainda, o conflito de interesses do funcionário que analisa a prestação de contas dos 

gastos relacionados a seu próprio pagamento, o que compromete a imparcialidade que 

deve permear análises dessa natureza. 

 

Após a emissão do parecer financeiro, o processo de prestação de contas é encaminhado 

à PROPLAN para emissão de pareceres técnicos. Ressalte-se que o acompanhamento e 

avaliação de metas, planos de trabalho, concessão de bolsas, dentre outros componentes 

de cada projeto acadêmico em andamento com o apoio da FUNPEC, de modo a aferir a 

boa e regular execução dos resultados acadêmicos programados, é realizado pelo Setor 

de fiscalização, vinculado à Coordenadoria de Convênios e Contratos, que compõe a 

estrutura administrativa da PROPLAN. 

 

Nesse sentido, o fiscalizador deve averiguar documentos e ocorrências concernentes à 

execução do objeto, e, se for o caso, ir ao seu local de realização para aferir a 

consecução das metas e resultados. No formulário de fiscalização utilizado por esses 

fiscais é possível verificar que são objeto de análise aspectos como: utilização de 

recursos logísticos e nome da UFRN e existência de ressarcimento; critérios de seleção 

de bolsistas e outros membros da equipe e meios de publicidade; comprovação de 

eventos realizados; quadro de metas; e acompanhamento e comprovação de resultados. 

 

Nesse contexto, pode-se afirmar que os controles ou rotinas utilizados pela UFRN para 

análise das prestações de contas dos contratos/convênios são suficientes para aferir que 
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os processos contenham demonstrativos de receitas e despesas, cópia dos documentos 

fiscais da fundação de apoio, relação de pagamentos discriminando, no caso de 

pagamentos, as respectivas cargas horárias de seus beneficiários, cópias de guias de 

recolhimentos e atas de licitação, conforme previsto no § 2º do Art. 11 do Decreto nº. 

7.423, de 31 de dezembro de 2010. 

 

Em relação ao cumprimento do § 1º do Art. 11 do mesmo decreto, no entanto, os 

controles ou rotinas podem melhorar no que tange aos aspectos formais dos documentos 

utilizados como base para a realização dos exames de legalidade dos gastos, como 

check-lists e pareceres, de forma a deixar mais claro que são analisados todos os 

aspectos exigidos pela legislação, mas é insuficiente no que tange à segregação de 

funções e análise da efetividade e economicidade, pois as análises realizadas envolvem 

o confronto entre a previsão x execução, não sendo realizadas análises de problemas 

relacionados à concepção do projeto, inclusive quanto à existência de terceirização 

irregular de mão-de-obra, bem como sua necessidade e possibilidade de diminuição de 

gastos ou atendimento de beneficiários finais do projeto. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

A insuficiência nos controles para análise das prestações de contas deve-se à falha nos 

controles internos referentes à elaboração das rotinas para análise e a modelos de 

documentos que não contemplam todos os aspectos que devem ser objeto de verificação 

nos contratos/convênios firmados com a fundação de apoio conforme a legislação 

vigente. 

 

Cabe ressaltar que fragiliza os controles a atribuição de atividades consideradas 

permanentes da área administrativa da UFRN a funcionários da FUNPEC. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 307/16-R, de 13 de maio de 2016, a UFRN apresentou a seguinte 

manifestação: 

 

“1. A UFRN adotará procedimentos para a observância da utilização exclusiva de meio 

eletrônico para a movimentação de recursos dos projetos apoiados pela FUNPEC. 

Quanto à subcontratação total ou parcial do objeto pela FUNPEC, esclarecemos que tal 

fato não ocorre nos contratos celebrados entre a UFRN e a FUNPEC, uma vez que o 

objeto desses contratos refere-se exclusivamente ao apoio e à gestão administrativa e 

financeiros dos projetos acadêmicos, conforme o Art. 1° da Lei 8958/1994: 

Art. 1° As Instituições Federais de Ensino Superior - IFES e as demais 

Instituições Científicas e Tecnológicas - ICTs, de que trata a Lei n° 10.973, de 2 

de dezembro de 2004, poderão celebrar convênios e contratos, nos termos do 

inciso XIII do caput do art. 24 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, por prazo 

determinado, com fundações instituídas com a finalidade de apoiar projetos de 

ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico 

e estimulo à inovação, inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à 

execução desses projetos - Redação dada pela Lei n° 12.863, de 2013). 

 

Assim, a FUNPEC somente contrata terceiros para o fornecimento de bens e serviços 

necessários à realização dos projetos e não para executar o núcleo do objeto dos 

contratos (gestão administrativa e financeira necessária a execução desses projetos). 
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2. As atividades de avaliação de prestação de contas dos projetos acadêmicos realizadas 

por servidores da FUNPEC diz respeito à coleta de dados financeiros e não à aprovação 

da prestação de contas, visto que esta atividade é exclusiva do setor de fiscalização 

constituída por servidores técnico-administrativos do quadro da UFRN, lotados na 

DCF/PROAD. A avaliação dos dados financeiros, feitos por funcionários da FUNPEC, 

tem relação com a dimensão de avaliação institucional da sustentabilidade financeira 

prevista no inciso X, do Art. 3° da Lei n.° 10.861/2004: 

Art. 3o A avaliação das instituições de educação superior terá por objetivo 

identificar o seu perfil e o significado de sua atuação, por meio de suas atividades, 

cursos, programas, projetos e setores, considerando as diferentes dimensões 

institucionais, dentre elas obrigatoriamente as seguintes: 

(...) 

X — sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da 

continuidade dos compromissos na oferta da educação superior. 

 

Diante desse embasamento legal, a UFRN solicitará que a FUNPEC abstenha-se de 

atribuir a seus funcionários a realização de atividades em desacordo com esse 

dispositivo legal. 

 

3. A Coordenadoria de Convênios e Contratos da PROPLAN, através da sua equipe de 

fiscalização, observará a segregação de funções, a efetividade e economicidade, com o 

auxílio da Auditoria Interna, previstas nesta Recomendação.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A Unidade Gestora se manifestou em relação às recomendações para adoção de 

providências quanto aos fatos apontados, indicando, no caso do item três, setor 

responsável pela implementação. 

 

Em relação ao item um, a UFRN afirma que adotará procedimentos para a observância 

da utilização exclusiva de meio eletrônico para a movimentação de recursos dos 

projetos apoiados pela FUNPEC, conforme recomendação constante deste item do 

relatório, no entanto, em relação à subcontratação a FUNPEC defende a interpretação de 

que a fundação de apoio somente contrata terceiros para o fornecimento de bens e 

serviços necessários à realização dos projetos e não para executar o núcleo do objeto 

dos contratos, que seria a gestão administrativa e financeira necessária a execução 

desses projetos. 

 

Em relação ao item dois, a Unidade afirma que as atividades realizadas por funcionários 

da FUNPEC não se referem à aprovação da prestação de contas, atividade exclusiva do 

setor de fiscalização, mas à coleta de dados financeiros relacionados à dimensão de 

avaliação institucional da sustentabilidade financeira. 

 

Ressalte-se, no entanto, que os nomes dos funcionários da FUNPEC constam como 

elaboradores dos pareceres financeiros emitidos para os projetos, dos quais consta o 

seguinte texto, por exemplo: “Diante do exposto e considerando as análises 

documentais efetuadas, sugerimos a aprovação da Prestação de Contas em questão, 

s.m.j., uma vez que as despesas efetuadas ocorreram de acordo com as legislações 

pertinentes e obedeceram ao Plano de Aplicação aprovado pela contratante, 

permitindo assim opinar favoravelmente pela correta e regular aplicação dos 

recursos.” (Original sem grifo) 
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Nesse contexto, não acatamos a justificativa apresentada, uma vez que a atividade de 

análise da prestação de contas e, inclusive emissão de opinião quanto à regularidade das 

despesas e aprovação é suficientemente demonstrada no texto do parecer, não restando 

dúvida quanto à sua efetiva realização por aqueles funcionários. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Identificar explicitamente como objeto de análise a verificação da 

movimentação dos recursos exclusivamente por meio eletrônico e da existência 

subcontratação total do objeto ou subcontratação parcial que delegue a execução do 

objeto do contrato/convênio, aspectos que podem ser inseridos formalmente nas rotinas 

existentes sem alterações relevantes nos check-lists relacionados à análise de prestação 

de contas e pareceres financeiros. 

 

Recomendação 2: Abster-se de atribuir a funcionários da Funpec atividades de 

prestações de contas de contratos firmados com aquela fundação. 

 

Recomendação 3: Incluir como rotina de análise das prestações de contas, 

demonstrando explicitamente a verificação nos formulários de fiscalização ou pareceres 

financeiros, aspectos relacionados à análise quanto à segregação de funções, efetividade 

e economicidade dos projetos acadêmicos nos termos do § 1º do Art. 11 do Decreto nº 

7.423, de 31 de dezembro de 2010. 

 

 

1.1.1.6 CONSTATAÇÃO 
 

Pagamento, a funcionários da Fundação de Apoio, de valores a título de 

produtividade sem vinculação ao cumprimento de metas, em desacordo com a 

previsão do projeto. 

 

Fato 
 

Em 30/12/2013 foi firmado o contrato no 4111.21.1413 – UFRN, entre a Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte e a Fundação Norteriograndense de Pesquisa e Cultura, 

no valor de R$ 51.128.402,78, dos quais R$ 47.783.554,00 para cobertura de despesas 

relativas à execução do projeto acadêmico e R$ 3.344.848,78 para pagamento de 

despesas operacionais da contratada. 

 

Conforme o Plano de Aplicação do Projeto, o detalhamento das despesas está previsto 

da seguinte forma: 

 
Tabela – Previsão e execução do Plano de Aplicação do Projeto 4111/2013 

Código Descrição 

Valor 

Previsto (R$) 

Valor 

Executado1 

(R$) 

319011 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS 23.850.340,06 5.875.384,55 

319013 OBRIGACOES PATRONAIS 9.733.323,78 2.161.380,68 

339014 DIARIAS PESS.CIV E MIL. 162.000,00 121.787,50 

339018 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 558.000,00 107.400,00 

339020 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 3.974.000,00 1.172.000,00 

339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.050.000,00 228.546,19 

339036 DIARIA DE COLABORADOR EVENTUAL 5.208.000,00 2.582,80 

 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA 

FISICA  BOLSA ESTAGIO 6.592.738,94 

884.700,00 

339039 OUTROS SERVICOS TERCEIROS  PJ 793.513,19 
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Código Descrição 

Valor 

Previsto (R$) 

Valor 

Executado1 

(R$) 

Total  51.128.402,78 11.347.294,91 

     1 Conforme consulta realizada em 1º de março de 2016 no portal da transparência da FUNPEC 

   Fonte: Processo referente ao Projeto 4111.21.1413 e portal da transparência da FUNPEC 
 

No montante previsto para a rubrica 319011 – Vencimentos e Vantagens Fixas está 

incluído o valor de R$ 5.321.824,66 como “Adicionais de produtividade concedidos 

mediante avaliação do cumprimento de metas”, além dos salários e reajustes de salários 

para os seguintes cargos: 

 
Tabela – Quantitativo e salários de funcionários por cargo previsto no projeto 

Cargo Atribuições Quant. 

funcionários 

Valor salário 

previsto 

Analista de Suporte I Atividades técnicas de suporte I 2 3.242,08 

Analista I Tarefas de pequena ou média 

complexidade em áreas específicas. 

Elabora projetos sob supervisão 

24 3.865,46 

Analista II Funções de procedimentos simples ou que 

não exigem profundo conhecimento em 

um ramo de atuação 

5 4.690,58 

Analista III Atividades específicas que exigem 

profundo conhecimento. Toma decisões 

endossadas por um superior 

1 5.515,71 

Analista IV Toma decisões. Age de forma autônoma, 

com base no conhecimento e experiências 

adquiridos ao longo da carreira 

7 7.066,09 

Analista V Atua fora do processo de supervisão ou 

por demandas. Gere projetos/negócios 

1 8.379,98 

Assistente 

Administrativo 

Profissional de nível técnico com perfil de 

assistente administrativo do projeto 

1 2.384,56 

Assistente de Operação 

de Sistemas A 

Profissional que auxiliará os usuários na 

utilização de sistemas computacionais 

3 1.391,68 

Assistente de Operação 

de Sistemas B 

Atividades Técnicas de Formação 

Específica II 

8 2.009,29 

Assistente de Operação 

de Sistemas C 

Atividades Técnicas de Formação 

Específica II 

1 2.628,74 

Programador Desenvolve e/ou faz manutenção de 

software em um grande sistema 

20 2.628,74 

Total  73 23.850.340,06 

Fonte: Processo referente ao Projeto 4111.21.1413  

 

Por meio do Ofício n° 227/2015 – SINFO, de 14 de dezembro de 2015, a 

Superintendência de Informática da UFRN – SINFO informou como é realizada a 

previsão, o cálculo e o acompanhamento da rubrica de "produtividade" paga aos 

funcionários da Funpec no âmbito do Projeto 4111/2013-SINFO, detalhando os critérios 

de distribuição e de sua variação, conforme segue: 

 

“Quanto à rubrica “produtividade”, existem dois níveis desta remuneração temporária 

definida pela diretoria de sistemas e de infraestrutura, porém, não descrita no projeto e 

que será dada publicidade entre os funcionários atuantes no projeto e deixados 

disponíveis no setor responsável na FUNPEC:  

 Em um primeiro nível, são remunerados coordenadores de projetos (sistemas 

SIGAA, SIPAC, SIGRH) e de ações estratégicas (sistemas específicos 

desenvolvidos com parceria externa ou atribuições relacionadas à equipe de 

infraestrutura e redes) cuja produtividade se justifica pela responsabilidade que 

estes membros possuem no gerenciamento de atividades de outros membros 

alocados no projeto sob sua supervisão. Neste caso, a previsão de remuneração 
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está diretamente vinculada ao tempo de execução dos projetos e ações 

estratégicas, sendo calculada e sofrendo variação de valores em função do nível 

de complexidade (stakeholders externos envolvidos, prazo de execução, riscos) e 

tamanho do projeto ou ação (atividades a serem realizadas). No entanto, foi 

estabelecido que o valor máximo que pode ser atribuído é de R$ 3.000,00;  

 Em um segundo nível, são remunerados com produtividade membros executores 

dos projetos ou ações estratégicas. Neste caso, os coordenadores dos projetos 

fazem um planejamento das demandas a serem implementadas no período e os 

membros da equipe são avaliados em função do cumprimento dessas atividades. 

Sendo assim, mensalmente é informado às diretorias o percentual de 

cumprimento do planejamento para o cálculo da produtividade. Existem ainda 

valores de referência distintas para esta produtividade baseado na natureza do 

trabalho dos membros: para atividades de desenvolvimento, valor de R$ 300,00 

e atividades de elicitação de requisitos R$ 400,00, R$ 500,00 das atividades de 

redes. É importante ressaltar que estes valores podem variar (para mais ou 

para menos) de acordo com o desempenho dos membros nos projetos ou ações 

estratégicas. A cada mês um oficio é enviado à FUNPEC com os valores de 

produtividade a serem atribuídos a cada funcionário. Em arquivo 

disponibilizamos todos os ofícios de comunicação com a FUNPEC a respeito da 

produtividade, que tem passado por ajustes que deixem mais claro os critérios 

utilizados desde o início da atuação da nova coordenação.” (Original sem grifo) 

 

Verifica-se, portanto, que a própria Instituição afirma que os níveis de remuneração e os 

critérios de distribuição da rubrica de produtividade não estão previstos no projeto e, 

ainda, que “será” dada publicidade entre os funcionários atuantes no projeto. Ou seja, 

atualmente, a forma de pagamento da produtividade está em desacordo com o projeto e 

não é de conhecimento dos funcionários que a poderiam receber. 

 

Ressalte-se, no entanto, que mesmo sendo publicizados os níveis de remuneração da 

produtividade, conforme detalhado pela UFRN, ainda assim, esses critérios estão em 

desacordo com o projeto e não devem ser pagos na forma descrita. 

 

Está se remunerando com produtividade, que deveria se relacionar ao atingimento de 

metas, determinados tipos de atividades consideradas “projetos ou ações estratégicas” 

(desenvolvimento, elicitação de requisitos e redes), criando-se uma hierarquia entre elas 

diferenciadas pelos valores dessa remuneração temporária. 

 

Além disso, está se remunerando por produtividade a assunção de responsabilidades que 

funcionários possuem no gerenciamento de atividades de outros alocados sob sua 

supervisão, criando-se uma verdadeira estrutura de departamento como se houvesse 

funções comissionadas em diversos níveis, ou subprojetos dentro do projeto principal 

com subcoordenadores com responsabilidades como se possuísse um cargo 

comissionado e remunerado dentro da Instituição, mas vinculado ao projeto. 

 

Ressalte-se que, conforme a tabela retromencionada, os funcionários foram contratados 

pelo Projeto considerando salários diferenciados pela atividade realizada e 

responsabilidade envolvida, tanto que os cargos contratados para execução do projeto 

possuem níveis de conhecimento e responsabilidade diferentes.  

 

O Analista I, por exemplo, foi contratado para realizar tarefas de pequena ou média 

complexidade em áreas específicas e elaborar projetos sob supervisão. O Analista IV 

toma decisões e age de forma autônoma e o analista V gere projetos/negócios. Os 

salários são respectivamente: 3.865,46; 7.066,09; e 8.379,98, ou seja, já diferenciados 
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por nível de conhecimento e responsabilidade, se toma ou não decisões, se precisa de 

supervisão, se gere projetos. 

 

Nesse sentido, prever como critério de pagamento do adicional de produtividade o nível 

de responsabilidade em vez da avaliação do cumprimento de metas, além de estar em 

desacordo com o projeto, configura-se em um desperdício evitável do recurso 

correspondente e distancia os valores a serem percebidos pelos membros do projeto e 

dos próprios servidores da Instituição. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

O coordenador do projeto solicitou diretamente ao Superintendente da Funpec a 

agregação aos vencimentos da gratificação de produtividade por meio de ofícios 

enviados mês a mês, contendo a relação de funcionários e valores, para que aquela 

fundação realizasse o pagamento sem que este estivesse vinculado a cumprimento de 

metas. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 307/16-R, de 13 de maio de 2016, a UFRN apresentou a seguinte 

manifestação: 

 

“1.Entendemos como pertinente a constatação apresentada e adiantamos que estão 

sendo tomadas as devidas providências para realizar as adequações necessárias para 

uma maior clareza, oficialização e publicização dos critérios de pagamentos relativos à 

rubrica de produtividade. 

2. Não é responsabilidade de coordenador de nenhum projeto acadêmico apoiado pela 

FUNPEC determinar pagamentos de benefícios a funcionários dessa Fundação que 

atuam no apoio aos respectivos projetos. A responsabilidade do coordenador é 

acompanhar o cumprimento do objeto do contrato. A gestão de pessoal é de 

responsabilidade exclusiva da FUNPEC.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A Unidade Gestora se manifestou em relação às recomendações para adoção de 

providências quanto aos fatos apontados, indicando, no caso do item um, que estão 

sendo tomadas as devidas providências para realizar as adequações necessárias. 

 

Em relação ao item dois, no entanto, a UFRN contesta a responsabilidade do 

coordenador do projeto, pois a gestão de pessoal é de responsabilidade exclusiva da 

Funpec.  

 

Apesar de ser possível concordar que a administração de pessoal, no que se relaciona 

aos seus próprios funcionários, é da Funpec, no caso específico do pagamento do 

adicional de produtividade, não foi aquela fundação quem realizou o pagamento por sua 

própria decisão. 

 

O coordenador do projeto foi quem solicitou diretamente ao Superintendente da Funpec 

a agregação aos vencimentos da gratificação de produtividade por meio de ofícios 

enviados mês a mês, contendo a relação de funcionários e valores, para que aquela 

fundação realizasse o pagamento. Assumiu, portanto, a responsabilidade tanto pela 

decisão de pagar quanto da individualização dos valores a serem pagos a cada 
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funcionário sem vinculação ao cumprimento de metas, em desacordo com o previsto no 

projeto. 

 

Nesse contexto, a recomendação de apurar responsabilidade fica mantida, não sendo 

possível acatar a justificativa do gestor. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Adequar os critérios de pagamento do adicional de produtividade à 

avaliação do cumprimento de metas, conforme previsto no projeto, oficializando e 

divulgando essa adequação, ou cessar os pagamentos relativos a essa rubrica aos 

funcionários contratados pela Funpec. 

 

Recomendação 2: Apurar responsabilidade do coordenador do projeto que iniciou os 

pagamentos indevidos do adicional de produtividade em desacordo com a previsão do 

projeto. 

 

 

1.1.1.7 CONSTATAÇÃO 
 

Irregularidade na firmatura e manutenção de contratos com a fundação de apoio 

para execução de obras de engenharia que não se enquadram no conceito de obra 

laboratorial, descumprindo especialmente os Acórdãos TCU nº 6433/2009 - 2ª 

Câmara e nº 0850/2013-Plenário, e emissão de Resolução de Conselho Superior da 

UFRN definindo o conceito da Lei nº 8.958/94 indevidamente. 

 

Fato 
 

Primeiramente cabe ressaltar que o § 2º do Art. 1º da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro 

de 1994, incluído pela Lei nº 12.349, de 15 de dezembro de 2010, dispõe: 

 

“A atuação da fundação de apoio em projetos de desenvolvimento institucional para 

melhoria de infraestrutura limitarseá às obras laboratoriais e à aquisição de 

materiais, equipamentos e outros insumos diretamente relacionados às atividades de 

inovação e pesquisa científica e tecnológica.” (Original sem grifo) 

 

Nesse sentido, a Resolução nº 116/2011-CONSEPE, 23 de agosto de 2011, 

considerando “[...] a imperiosa uniformização do entendimento acerca dos ambientes 

laboratoriais na UFRN” e, ainda, “[...] a necessidade de se interpretar o alcance da 

expressão laboratório, constante no Artigo 1º da Lei nº 8.958/94, de 20 de dezembro de 

1994 e Artigo 2º do Decreto nº 7.423/2010, de 31 de dezembro de 2010”, definiu o 

conceito de Laboratório de Pesquisa no âmbito da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte – UFRN. 

 

Conforme os Art. 3º e 4º da Resolução:  

“Art. 3º Configura-se como laboratório de pesquisa adequado aos fins previstos no art. 

2º, o ambiente acadêmico disciplinar e multidisciplinar apropriado ao conjunto de 

espaço informativo, de organização e legitimação das práticas de pesquisa adotadas 

por comunidades científicas, presentes nos centros ou unidades de pesquisa e 

desenvolvimento, núcleos de estudos, grupos de pesquisa científica e tecnológica, em 

que a área física associada seja indispensável e apropriada ao estudo a ser 

desenvolvido. 
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Art. 4º Para os fins referidos nas disposições anteriores e de acordo com o objeto de 

estudo acadêmico, a estrutura do laboratório poderá ser composta de ambientes e 

elementos que sejam indispensáveis ao seu funcionamento, dentre os quais: 

I - salas de aula, de discussões, de seminários, de circuito fechado de televisão 

(CFTV), de reprografia e apoio, de vídeo-conferência e de multimídia; 

II - centro de processamento de dados; 

II - auditórios; 

III - bibliotecas; 

IV- ambientes de convivência; 

V - copa/cozinha; 

VI - banheiros e vestiários; 

VII - almoxarifado; 

VIII - gabinetes individuais para pesquisadores; 

IX - sala de exposições; 

X - administração; 

XI - aparelhamento necessário à execução do objeto de estudo; 

XII - ambientes adequados para o armazenamento e/ou tratamento de resíduos; 

XIII - ambientes adequados à guarde de animais não-humanos (biotérios); 

XIV - unidades demonstrativas.” 

 

Pode-se observar que a Universidade estendeu o conceito de obra laboratorial para 

outros tipos de ambientes, o que se encontra em desacordo com a jurisprudência do 

Tribunal de Conas da União – TCU, conforme demonstrado a seguir. 

 

Cabe ressaltar trechos do Acórdão TCU nº 0850/2013-Plenário, que se refere à própria 

UFRN: 

 

“[...] referente às obras do Departamento de Nutrição, a tese do gestor, no sentido de 

que não há irregularidade na contratação das obras de ‘expansão de dois grandes 

laboratórios’ por intermédio da Funpec, não encontra amparo legal. Isso porque o § 2º 

do art. 1º da Lei 8.958/1994 (incluído pela Lei 12.349/2010) é claro ao restringir a 

abrangência das obras de infraestrutura a serem realizadas pelas fundações de apoio. 

Com efeito, determina esse preceito legal que tais projetos se limitem às obras 

laboratoriais e à aquisição de materiais, equipamentos e outros insumos diretamente 

relacionados às atividades de inovação e pesquisa científica e tecnológica. 

[...] 

Além disso, por se tratar de norma restritiva, deve, segundo as regras de hermenêutica, 

ser interpretada restritivamente, não alcançando hipóteses nela não referidas, direta e 

imediatamente. É o que ocorre com as denominadas ‘obras acessórias’ ou ‘estrutura 

auxiliar’. No primeiro caso, veda a lei de regência que a atuação da fundação de apoio 

estenda-se a obras que não sejam laboratoriais [...]. Veda-se tanto (i) a construção de 

prédios destinados a apoio administrativo, espaço de convivência, auditórios, salas de 

uso diverso, ainda que conjuntamente com obra laboratorial, mas que não representam 

qualquer ‘inovação’ frente a outras obras de edificação[...]. 

[...] as alterações havidas na legislação que regulamenta a atuação das fundações de 

apoio, inclusive já abordada nos parágrafos anteriores, não podem ser interpretadas de 
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modo a flexibilizar a definição de obras de infraestrutura a tal ponto que esta passe a 

englobar qualquer tipo obra, desde que haja no projeto quaisquer ambientes destinados 

a laboratórios [...].” (Original sem grifo) 

 

O Acórdão ainda trata do descumprimento: 

 Do item 9.2.29 do Acórdão TCU nº 2.731/2008-Plenário “[...] não transfiram, 

para as fundações de apoio, recursos destinados à execução de obras ou 

serviços de engenharia, tendo em vista o não enquadramento desta atividade no 

conceito de desenvolvimento institucional, nos termos da jurisprudência firmada 

pelo Tribunal.” 

 Do item 1.5.1.2 do Acórdão TCU nº 6433/2009 – 2ª Câmara: “revogue as 

cláusulas dos convênios 164/2007, 061/2007;147/07; 167/2007; 144/2006, 

116/2003, celebrados com a FUNPEC, que têm por objeto a realização de 

obras de engenharia que não se encontrem em andamento, em consonância com 

o determinado no item 9.2.29 do Acórdão 2731/2008 – TCU –Plenário” 

 

Apesar de a reitora da UFRN se defender, quanto ao Acórdão nº 6433/2009-Plenário, 

alegando, por exemplo, que as datas dos convênios de obras seriam anteriores a 2009, a 

análise constante do Acórdão nº 0850/2013-Plenário cita: 

 

“Conforme se depreende da leitura desse trecho do Acórdão, há clara determinação 

para que a UFRN revogue cláusulas de vários dos convênios celebrados com a Funpec, 

inclusive do convênio 164/2007, visto que contrariam jurisprudência firmada por esta 

Corte de Contas. 

Não se discute, no presente caso, a legalidade da celebração dos convênios reportados 

nos acórdãos, mas tão somente a necessária revogação de algumas de suas cláusulas, 

no sentido de tornar sem efeito qualquer comando que autorizasse a celebração de 

futuros contratos para a execução de obras de engenharia por intermédio da Funpec. 

Ademais, a ressalva constante do 1.5.1.2. do Acórdão 6433/2009 – TCU- Plenário de 

que fossem revogadas as cláusulas dos convênios que não apresentassem obras em 

andamento, apenas esclarece que a revogação tem efeitos ex nunc, uma vez que 

incidirá dali para frente. 

Entretanto, o que se constatou foi a manutenção da irregularidade, pois os dispositivos 

dos referidos convênios não foram revogados, e, ainda, o seu agravamento, uma vez 

que a UFRN, por meio da reitora em exercício, persistiu na prática da irregularidade e 

permitiu que a Funpec celebrasse um novo contrato para execução de obra. Trata-se 

do contrato 21/2011, referente à construção do departamento de nutrição, tendo por 

base o convênio 164/2007.” (Original sem grifo) 

 

Conforme item 9.1 e 9.3 do Acórdão nº 0850/2013-Plenário fica evidente que foram 

rejeitadas as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis e, ainda, foi 

aplicada multa à gestora. 

 

Nesse contexto, tendo em vista o assunto ter sido objeto de Acórdãos desde 2008, desde 

2009 diretamente relacionados à própria UFRN, torna-se grave o fato de terem sido 

firmados novos contratos com a Funpec com o mesmo tipo de irregularidade e, ainda, 

emitida norma visando ampliar a definição de laboratório para tentar conferir caráter de 

legalidade à prática tida como irregular pelo TCU. 

 

A partir dos dados de projetos da UFRN vigentes em 2015 constantes do Sistema 

SIPAC verificou-se que a prática de contratação da fundação de apoio para execução de 

obras continuou, sendo constatada a existência dos seguintes contratos firmados entre a 

Funpec e a UFRN, ou que a Universidade consta como participante, que contemplem 
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valores significativos previstos no plano de aplicação no elemento 4.490.51 – Obras e 

Instalações: 

 
Tabela – Contratos firmados entre Funpec e/ou com participação da UFRN com valores significativos 

previstos no elemento 4.490.51 - Obras e Instalações 

Número 

Registro 
Ano Contrato Título Valor (R$) 

430 2011 3023.21.1411 Instituto de Medicina Tropical do Rio 

Grande do Norte 

4.617.196,25 

463 2011 3038.21.1411 Atividades de Pesquisa em Física para o 

fortalecimento da Pós-graduação e do Pós-

doutoramento em Física na UFRN 

7.203.000,00 

175 2012 3423.21.1412 Consolidação do Instituto do Cérebro-UFRN 18.740.772,41 

286 2012 3543.11.0112 Implantação de Base Estratégica de 

Laboratórios de Pesquisa e Pós-graduação 

na UFRN 

7.970.224,00 

150 2013 3951.11.0113 Consolidação da Infraestrutura Multiusuária 

de Apoio à Pesquisa e a Pós-Graduação na 

UFRN 

6.503.088,00 

202 2014 4474.11.0113 Ampliação e consolidação da infraestrutura 

de pesquisa e pós-graduação da UFRN 

7.236.458,00 

Total    52.270.738,66 

Fonte: PLANILHA - ITEM 3-4 - CONTRATOS-CONVÊNIOS VIGENTES EM 2015 + TIPO D 

encaminhada pela UFRN em resposta à SA 201505107/001, conforme Ofício nº 450/2015-PROPLAN, de 

3 de novembro de 2015 

 

A seguir são detalhadas informações relacionadas a esses projetos. Para facilitar as 

citações será considerado deste ponto em diante apenas os quatro primeiros números do 

contrato e o ano.  

 

Cabe ressaltar que os Projetos de nº 3543/2012, 3951/2013 e 4474/2014 foram firmados 

tendo como concedente a Financiadora de Estudos e Projetos – Finep, como convenente 

a Fundação Norte Rio Grandense de Pesquisa e Cultura – Funpec e como executor a 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. Os demais foram firmados 

entre a UFRN e a Funpec. 

 

a) O Projeto nº 3023/2011 possui como meta relacionada à obra do Instituto de 

Medicina Tropical o “Fortalecimento da Infraestrutura básica de pesquisa do IMT-RN”, 

cuja etapa de execução da obra possui o valor previsto de R$ 3.900.00,00 (84,47% do 

valor total do projeto).  

 

Conforme o Memorial Descritivo e plantas da obra, elaborados pela Superintendência 

de Infraestrutura da UFRN, pode-se observar a previsão da construção de salas para 

reuniões, secretaria, sala para contabilidade, copa, salas de teleconferência, gabinetes de 

professores, alojamento, recepção, arquivo, consultórios, sala de espera, sala de 

administração, lanchonete, banheiros, vestiário, sala de convivência, auditório e 

garagens em um edifício de quatro pavimentos com 4.332,10 m² de área construída, 

assim distribuídos: 

 No subsolo estão previstas 43 vagas para veículos, sendo 3 vagas adaptadas para 

deficientes físicos; 

 No pavimento térreo estão dispostos os equipamentos para atendimento dos 

pacientes distribuídos nos setores: Doenças Respiratórias Infecciosas; 

Hanseníase; Hospital Dia; Farmácia (Dispensação de medicamentos) e 

Ambulatórios. 

 No segundo pavimento estão dispostas as áreas para a Direção do Instituto e 

para o Departamento de Infectologia da UFRN, além de salas para 

pesquisadores, atendimento a alunos e alojamento para residentes e alunos 
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internos. Nesse pavimento também estão disponíveis salas para Teleconferência 

e Auditório para 180 lugares com divisórias móveis permitindo sua divisão em 

três salas menores com capacidade para 50 pessoas. 

 O terceiro pavimento abriga o conjunto de Laboratórios de Pesquisa e Sala de 

Aula com capacidade para 70 alunos, se constituindo em uma área mais restrita 

aos pesquisadores e alunos envolvidos aos processos de pesquisa mais 

específicos. 

 

b) O Projeto nº 3038/2011 possui como meta relacionada à obra do Instituto 

Internacional de Física o “Fortalecimento da Infraestrutura laboratorial de pesquisa”, 

cuja etapa de execução e entrega das obras possui o valor previsto de R$ 6.230.000,00 

(86,49% do valor total previsto para o projeto). 

 

Conforme os dados de execução, os valores executados até 29 de março de 2016 somam 

R$ 7.244.570,39 assim distribuídos: 

 449052 – Equipamento se material permanente (nacional) – R$ 822.209,31; 

 449051 – Obras e Instalações – R$ 5.844.090,25; 

 339039 – Outros Serviços de Terceiros – PJ – R$ 578.270,83 

 

Conforme a descrição da obra no processo relativo ao projeto, a proposta de construção 

de uma das áreas contempla a construção de um espaço de 3.223,41 m2, na qual estão 

previstos os seguintes ambientes: 

 

 No subsolo (538,97 m2): espaço acessório para convivência; laboratório 

multimídia e biblioteca digital; laboratório de computação de alto desempenho; e 

espaços acessórios (Almoxarifado e serviços); 

 No térreo (1.661,21 m2): hall de exposições dos trabalhos realizados; auditório 

com 145 lugares; laboratório multimídia; espaços de apoio; administração do 

complexo laboratorial; e laboratório de teletransmissão; 

 No 2º e 3º Pavimentos (714,30 m2 cada): 11 escritórios individuais para 

pesquisadores; 07 escritórios para dois pesquisadores; sala de discussões; 

laboratório para treinamentos para 45 pessoas; laboratório de impressão gráfica e 

digital; e espaços acessórios. 

 

Para o segundo espaço de área total de 782,71 m2, estão previstos os seguintes 

ambientes: 

 

 No térreo (253,45 m2): 2 laboratórios de 49,70 m2; sala de documentação; e 

espaços acessórios; 

 No 2º Pavimento (253,45 m2): 2 laboratórios de 49,70 m2; 01 laboratório de 

24,32 m2; espaços acessórios; 

 No 3º Pavimento (253,45 m2): 01 sala para treinamentos; 08 salas para materiais 

de pesquisa e almoxarifados; e espaços acessórios. 

 

A obra relativa a esse projeto, portanto, não se consubstancia em laboratorial, mas um 

complexo principalmente de ambientes acessórios que contém laboratório. 

 

c) O Projeto nº 3423/2012 possui as seguintes metas relacionadas a obras:  

 Meta: 1. Expansão do Biotério Setorial do Instituto do Cérebro (BISIC) 
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 Meta: 2. Expansão dos laboratórios de neurobiologia de sistemas e respectivo 

apoio técnicoadministrativo 

 Meta: 3. Expansão do laboratório de imageamento funcional e respectivo apoio 

técnicoadministrativo 

 Meta: 4. Expansão dos laboratórios de neurobiologia celular e molecular e 

respectivo apoio técnicoadministrativo 

 Meta: 5. Expansão do laboratório de neurociência computacional e respectivo 

apoio técnicoadministrativo 

 

O detalhamento das metas contém informações da execução de: Projetos 

complementares de arquitetura para expansão do laboratório e execução da obra de 

expansão do laboratório. 

 

Os valores de R$ 10.000.000,00 previstos inicialmente para o projeto, conforme o Plano 

de Aplicação, estavam assim distribuídos: 

 

 449051 – Obras e Instalações: R$ 9.369.208,65 

 339039 – Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica: 630.791,35, assim detalhados: 

 Taxa para publicação de obra no Diário Oficial – R$ 1.500,00 

 Elaboração de Projetos complementares e orçamento para obra – R$ 147.074,09 

 Despesa operacional e administrativa da Funpec – R$ 482.217,26 

 

Esse valor, no entanto, já foi ampliado, tendo sido gastos somente na rubrica 449051 – 

Obras e Instalações o valor de R$ 18.150.000,00 até 28 de março de 2016. 

 

Conforme o Memorial Descritivo, projeto básico e plantas da obra, o edifício, com área 

construída prevista de 6.912,83 m2, está composto por dez grupos de espaços, sendo 

eles: Administrativo, Apoio, Auditório, Banheiros, Biotérios, Circulações Verticais, 

Convivência, Ensino, Laboratórios e Laboratórios Compartilhados. Tais atividades 

foram organizadas no prédio sob a forma de dois blocos – um destinado às atividades de 

ensino, apoio e administração e o outro destinado às atividades de pesquisa e biotérios, 

de acesso restrito. Entre os dois blocos foram dispostos os espaços coletivos e de 

convivência.  

 

d) O projeto nº 3543/2012 possui as seguintes metas relacionadas à obra: 

 

Meta 1: Construção de Infraestrutura do Setor de PG do Centro de Biociências, no valor 

de R$ 1.461.254,00 

Conforme Memorial Descritivo envolve a construção de 1.146,12 m2 de área total. No 

pavimento térreo estão dispostos o hall, os laboratórios, oficina, elevador e instalações 

sanitárias, além do acesso principal e da saída de emergência. Nos demais pavimentos 

(três) estão dispostos os outros laboratórios de estudos, bem como os de ensino e de 

informática, arquivo e espaço de convivência. 

 

Meta 2: Edificação do Complexo de Laboratórios Integrados de Pesquisa e PG em 

Psicologia, no valor de R$ 715.449,00 

Conforme Memorial Descritivo estão previstos os seguintes espaços na área total 

construída de 3.720,07 m2: Salas de aula; Auditório; Biblioteca; Laboratórios multiuso; 

laboratório de observação; laboratório de informática; salas de grupos de pesquisa; salas 

de reuniões; sala de convívio de professores e pesquisadores; copas; banheiros. Ainda 
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conforme o Memorial, estas fontes de recursos distintas deverão contemplar a 

construção de um único edifício voltado para as diversas atividades acadêmicas de 

Psicologia. 

 

Meta 3: Implantação de infraestrutura em obras para os Programas de Pós-Graduação 

em Física e Astronomia, no valor de R$ 595.293,00 

Não foi localizado projeto básico ou memorial descritivo para esta meta. 

 

Meta 4: Aquisição de equipamentos para os Laboratórios de Microgravidade e de 

Nanoestruturas, no valor de R$ 1.083.526,00 

O edifício possui um pavimento de 342,00m² de área total e contém os seguintes 

ambientes: 08 laboratórios; 02 salas para professor visitante; 01 sala para pós-

doutorado; 01 sala de estudos; 02 banheiros; 01 almoxarifado; 01 depósito de material 

de limpeza.  

 

Meta 5: Infraestrutura em Obras e Instalações para Apoio a Pesquisa em Energias 

Renováveis, no valor de R$ 1.454,796,00 

Conforme o Memorial Descritivo, a edificação possui dois pavimentos, contabilizando 

691,78 m² de área construída, composta dos ambientes: 

 Administrativo: (01) Recepção; (01) Almoxarifado; (01) Secretaria;  

 Espaços comuns: (01) Auditório com equipamento multimídia, destinado à 

realização de seminários, conferências e videoconferências, com capacidade 

para 120 pessoas; (04) Salas de reuniões e atividades de grupo; (08) Banheiros 

(04 femininos e 04 masculinos, 02 por piso).  

 Laboratórios e atividades de pesquisa e intervenção: (05) Salas para os grupos de 

pesquisa, com espaços reservados para os professores vinculados aos respectivos 

grupos; (01) Bancada de controle; (08) Boxes de pesquisa, experimentação e 

coleta de dados.  

 Convivência – Espaço de integração e convivência para professores e alunos, 

composto por: (01) Copa; (01) Hall – pavimento superior. 

 

Meta 6: Construção de Ambientes de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão em 

Arquitetura e Urbanismo, no valor de R$ 769.162,00 

Conforme o Memorial Descritivo, a edificação possui dois pavimentos, contabilizando 

612,96m² de área construída, composta dos seguintes ambientes: 

 Pavimento 1: recepção, MUSA, sala de reunião, copa, DML e 2 banheiros; 

 Pavimento 2: GEPUC, 2 salas de professores, HCURB e 2 banheiros; 

 Pavimento 3: GERAH, 2 salas de professores, ECOHABITAT, sala de reuniões 

e 2 banheiros; 

 Pavimento 4: ECOHABITAT, 2 salas de professores, LABHABITAT/GEHAU, 

sala de reuniões e 2 banheiros. 

 

Foram identificadas outras obras vinculadas ao projeto, mas não constantes das metas 

inicialmente previstas, conforme segue: 

 

Casa de Vegetação  

A obra contém área construída de 62,37 m2 e se constitui da casa de vegetação em si e 

uma antecâmara. 
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Laboratório de Engenharia Elétrica – Energias Renováveis 

A construção possui dois pavimentos, contabilizando 887,48m² de área construída, 

prevendo os seguintes ambientes: 

 Pavimento 1: 4 laboratórios, 6 salas de professores, sala de reunião, sala de 

bolsistas, sala laboratorista, sala de apoio, sala de rede, copa e 4 banheiros; 

 Pavimento 2: 3 laboratórios, sala de bolsistas, sala pesquisador, sala de 

professor, sala de reunião, sala laboratorista, sala de rede, copa, 3 banheiros, 

depósito. 

 

e) O projeto nº 3951/2013 possui as seguintes metas relacionadas à obra: 

 

Meta 1: Implantação do Núcleo de Pesquisas Oceanográficas e Organismos Marinhos - 

NUPOM, no valor de R$ 1.134.000,00 

Conforme Memorial Descritivo, a edificação possui dois pavimentos, contabilizando 

955,78 m² de área construída, composta dos seguintes ambientes: 

 Térreo: laboratórios de Oceanografia: Física, Química, Biológica, Geológica e 

Mergulho; Banheiros e circulações; 

 Pavimento superior: sala para alunos; salas de professores; sala de 

videoconferência; copa e D.M.L.; depósito e sala para rack; banheiros e 

circulações. 

 

Meta 3: Construção do Prédio para Instalação do Laboratório Integrado de Sistemas 

Complexos, no valor de R$ 1.204.615,00 

Conforme Memorial Descritivo e plantas baixas, a edificação possui quatro pavimentos, 

contabilizando 855,99 m² de área construída, sendo composta dos seguintes ambientes: 

 Térreo: biblioteca, sala de estudo, laboratório de análise numérica, laboratório de 

assimilação de dados, laboratório de computação avançada e coordenação; 

 1º Pavimento: sala de seminários, cinco laboratórios, duas salas de 

pesquisadores visitantes, sala para alunos, salas de professores; sala de 

videoconferência; copa e D.M.L., depósito e sala para rack, banheiros e 

circulações; 

 2º Pavimento: cinco salas de professores, sala de coordenação, seis laboratórios 

e banheiros; 

 3º Pavimento: cinco salas de professores, sala de coordenação, seis laboratórios 

e banheiros. 

 

f) O projeto nº 4474/2014 possui as seguintes metas relacionadas à obra: 

 

Meta 2: Infraestrutura laboratorial em Microbiologia e Patologia Oral, no valor de R$ 

318.232,05, incluindo licitação, contratação e elaboração dos projetos executivos, 

licitação da obra, acabamento e entrega da obra.  

Conforme planta baixa, a edificação possui um pavimento composto de cinco ambientes 

de laboratórios, um gabinete e dois lavabos. 

 

Meta 4: Construção do Complexo de Laboratórios do Ceres-Caicó, no valor de R$ 

946.859,94, incluindo licitação, contratação e elaboração dos projetos executivos, 

licitação da obra, acabamento e entrega da obra. 
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Conforme Memorial Descritivo, o projeto trata da construção de um complexo de 

laboratórios composto por quinze salas, circulações e banheiros, com área construída 

total de 653,40m²: Nas plantas baixas as 15 salas estão identificadas como laboratórios, 

no entanto, não há identificação de tipo ou algum elemento arquitetônico que diferencie 

de uma sala comum. 

 

Nesse contexto, fica evidente que esses projetos não foram firmados apenas para a 

execução de obras laboratoriais, mas para obras de engenharia principalmente de 

ambientes acessórios que contém previsão de laboratório. 

 

A rigor apenas a Casa de Vegetação relacionada ao Projeto nº 3543/2012, apesar de não 

ter sido prevista inicialmente como meta poderia se configurar exclusivamente como 

laboratório, o que atende aos aspectos previstos na legislação e que são condição 

indispensável para contratação do projeto via fundação de apoio. 

 

Em relação à meta 1 do mesmo Projeto nº 3543/2012 e ao Projeto nº 4474/2014, apesar 

de as construções de laboratórios serem predominantes, não são exclusivas, havendo 

espaços acessórios como arquivo, convivência e instalações sanitárias. Além disso, em 

relação à meta 4 do Projeto nº 4474/2014 não é possível afirmar que as salas previstas 

no projeto de fato serão utilizadas como laboratórios. 

 

Em relação aos desembolsos, cabe ressaltar que em relação aos Projetos nº 3023/2011, 

3543/2012, 3951/2013 e 4474/2014, não foi demonstrada execução financeira no site 

Funpec. Especialmente quanto ao Projeto nº 3023/2011, referente ao Instituto de 

Medicina Tropical do Rio Grande do Norte, apesar de não haver desembolso financeiro 

até o momento demonstrado do site daquela fundação, a licitação foi realizada em 2014 

e o contrato nº 21/2014 possui vigência de 2/3/2015 a 2/11/2016. 

 

Houve execução financeira demonstrada no site da fundação para o Projeto nº 

3038/2011, referente ao Instituto Internacional de Física, cujos pagamentos à empresa 

Haste Habitação e Serviços Técnicos Ltda. iniciaram em abril de 2013, bem como para 

o Projeto nº 3423/2012, referente ao Instituto do Cérebro. Em relação a este, cabe frisar 

que a licitação foi realizada em 2015 e no site da fundação consta apenas um pagamento 

em dezembro de 2015 à empresa ECCL Empreendimento e Construções Civil Ltda. no 

valor de R$ 18.150.000,00, incompatível com os extratos da conta do projeto, cujos 

pagamentos referentes à medição iniciaram em 2016. O Contrato nº 5/2015 firmado 

com a empresa ECCL para construção do Instituto de Cérebro, no mesmo valor de R$ 

18.150.000,00, possui vigência de 1/12/2015 a 17/2/2018. 

 

Cabe ressaltar, ainda, o disposto no Art. 1º § 4º da Lei nº 8.958/94, de 20 de dezembro 

de 1994, incluído pela Lei nº 12.349, de 15 de dezembro de 2010: 

“É vedada a subcontratação total do objeto dos ajustes realizados pelas IFES e demais 

ICTs com as fundações de apoio, com base no disposto nesta Lei, bem como a 

subcontratação parcial que delegue a terceiros a execução do núcleo do objeto 

contratado.” 

 

Nesse sentido, os contratos firmados entre a UFRN e a Funpec para execução dos 

Projetos nº 3023/2011, 3038/2011 e 3423/2012 foram objeto de subcontratação, pois a 

Funpec tão somente foi intermediária na contratação de todo o objeto ou a execução do 

núcleo do objeto contratado. 

 

Diante de todo o exposto, pode-se afirmar que a Resolução nº 116/2011-CONSEPE, de 

23 de agosto de 2011, foi emitida em desacordo com a disciplina legal existente e não se 

demonstra suficiente para amparar os projetos objeto de análise. 
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Os projetos, portanto, firmados após os Acórdãos TCU nº 2.731/2008-Plenário e nº 

6433/2009 – 2ª Câmara, se encontram revestidos de ilegalidade e não poderiam ter sido 

firmados por intermédio da Funpec. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

O gestor, apesar de o assunto ter sido objeto de Acórdãos do TCU diretamente 

relacionados à própria UFRN desde 2009, firmou e manteve novos contratos com a 

Funpec para execução de obras de engenharia que não se enquadram na hipótese de 

obra laboratorial. 

O Pró-reitor de Administração, no exercício de sua competência de “elaborar, analisar, 

controlar e avaliar programas e projetos da Universidade”, aprovou os projetos de obras 

para fins de assinatura do contrato com a Funpec por meio de pareceres e notas técnicas. 

Nesse contexto, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE, ainda 

aprovou a Resolução nº 116/2011-CONSEPE, 23 de agosto de 2011, visando ampliar a 

definição de laboratório para tentar conferir caráter de legalidade à prática tida como 

irregular pelo TCU. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 307/16-R, de 13 de maio de 2016, a UFRN apresentou a seguinte 

manifestação: 

 

“Inicialmente, é importante ressaltar que o § 2°, art. 1° da Lei 8.958/94 não conceituou 

ou especificou o que integra obras laboratoriais, apenas regulamentou a 

permissibilidade das IFES contratarem as fundações de apoio por meio de projetos de 

desenvolvimento institucional para a execução de obras de infraestrutura de natureza 

laboratorial. A conceituação de obras laboratoriais não se trata de um significado 

jurídico, mas eminentemente acadêmico. Desse modo, cabem às entidades de pesquisa 

emitirem seu entendimento sobre a estrutura e composição dos seus laboratórios, 

especialmente, as universidades em consonância com o princípio da autonomia 

universitária. 

Assim, não há que se falar em ampliação de conceito, pois a legislação não conceituou. 

Logo, não cabe recomendação para revogar ou adequar resolução emitida por colegiado 

competente para se pronunciar sobre matéria de natureza acadêmica para subsidiar 

elaboração de pareceres jurídicos e a tomada de decisões pelos gestores quanto à 

elaboração e contratação de projetos envolvendo obras laboratoriais. 

Ademais, o entendimento expresso na resolução é adotado pelos órgãos de fomento à 

pesquisa, como, por exemplo, a FINEP ao financiar projetos dessa natureza para todas 

as universidades do país, incluindo a UFRN. 

Ressalte-se que o TCU ao emitir o Acordão 850/2013-Plenário não discutiu o conceito 

de obras laboratoriais. Apenas o relatório de auditoria destacou que o caso concreto sob 

análise (a construção dos Departamentos de Nutrição e de Saúde Coletiva) não se 

adequava ao conceito de obras laboratoriais por existirem obras acessórias para a 

construção de salas de aula. Mas, isso não significa que todas as obras acessórias não 

integrem o espaço laboratorial. Aliás, sem espaços para copa, banheiros, salas de 

pesquisadores, etc. não haverá viabilidade de funcionamento de um laboratório. Por essa 

razão, o TCU não emitiu determinação para revogar ou adequar a Resolução 116/2011-

CONSEPE. 
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Pelo exposto, entendemos não ser cabível a revogação ou readequação da referida 

resolução; consequentemente, os contratos celebrados com supedâneo nessa norma e no 

§ 2°, art. 1° da Lei 8.958/94 estão revestidos de legalidade.” 

 

Por meio do Ofício nº 581/16-R, de 30 de setembro de 2016, a UFRN adicionou as 

seguintes considerações: 

 

“Em complementação às informações prestadas, vimos apresentar os seguintes 

esclarecimentos. Tratando-se de projetos de desenvolvimento institucional, a lei das 

fundações de apoio (Lei n.° 8.958/94), no seu art. 1°, §2°, com redação dada pela Lei 

n.° 12.349/2010, autoriza o apoio fundacional na melhoria de infraestrutura que esteja 

diretamente relacionada às atividades de inovação e pesquisa, científica e tecnológica, 

podendo esse apoio ser concretizado na aquisição de materiais, insumos, equipamentos 

e obras laboratoriais. 

A motivação para a determinação contida no item 9.2.29 do Acórdão n.° 2731/2008-

Plenário (‘não transfiram, para as fundações de apoio, recursos destinados à execução 

de obras ou serviços de engenharia, tendo em vista o não-enquadramento desta 

atividade no conceito de desenvolvimento institucional’) está revogada pela previsão 

legal contida na Lei n.° 8.958/94, no seu art. 1°, §2°, verbis: 

§ 2° A atuação da fundação de apoio em projetos de 

desenvolvimento institucional para melhoria de infraestrutura 

limitar-se-á às obras laboratoriais e à aquisição de materiais, 

equipamentos e outros insumos diretamente relacionados às atividades 

de inovação e pesquisa científica e tecnológica. (Incluído pela Lei n.° 

12.349, de 2010) (destaque nosso) 

O Acórdão AC-5041-26/15-2-Segunda Câmara, deixa claro que é o conceito de 

desenvolvimento institucional para melhoria de infraestrutura que deve ser considerado 

de forma estrita e não como apresentado no Relatório da CGU, que traz como sendo do 

TCU a interpretação de que o conceito de ‘obra laboratorial’ deve ser interpretado de 

forma restritivo. Tanto é assim, que o item 9.2 do mencionado acórdão possibilita 

concluir que são as especificações técnicas de uma obra que permitem concluir ser, ou 

não, uma obra estritamente laboratorial. Verbis: 

9.2. A referida construção possui características de uma obra comum, 

não contendo especificações técnicas que permitam concluir pela 

realização de uma obra estritamente laboratorial. Portanto, não 

encontra respaldo no § 2°, art. 1°, da Lei 8.958/1994. (destaque nosso) 

A partir das considerações acima mencionadas fica evidente que não há razões jurídicas 

para considerar viciada de qualquer ilegalidade a Resolução n.° 116/2011-CONSEPE, 

posto que em consonância com os preceitos legais. Entretanto, conforme se observa, as 

decisões do TCU nos casos concretos são realizadas a partir da negação do que não é 

obra laboratorial, ficando a interpretação em cada caso sujeita ao subjetivismo do 

analista em cada caso. 

Diante do exposto, a UFRN se posiciona no sentido de que a Resolução n.° 116/2011-

CONSEPE é legal. E, consequentemente, não há qualquer irregularidade na firmatura e 

manutenção de contratos com a fundação de apoio para a execução de obras de 

engenharia que envolvam o conceito de obra laboratorial. Também fica claro que se faz 

necessário segurança jurídica para a interpretação do permissivo legal, oportunidade em 

que é sugerido que a CGU e o TCU busquem uma regulamentação para o dispositivo.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
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Em relação à conceituação de obras laboratoriais, a Unidade Gestora, em sua 

manifestação, afirma que não se trata de um significado jurídico, mas eminentemente 

acadêmico, o que não é possível acatar, uma vez que o termo está previsto em lei e, 

portanto, sujeito à interpretação jurídica, já expressamente citada pelo Tribunal de 

Contas de União em seus relatórios de auditoria e acórdãos, para a UFRN ou outras 

unidades. 

 

Além disso, a própria Resolução nº 116/2011-CONSEPE, 23 de agosto de 2011, em 

suas considerações, cita “[...] a necessidade de se interpretar o alcance da expressão 

laboratório, constante no Artigo 1º da Lei nº 8.958/94, de 20 de dezembro de 1994 e 

Artigo 2º do Decreto nº 7.423/2010, de 31 de dezembro de 2010”. 

 

A Unidade Gestora está, portanto, realizando uma interpretação para o alcance da 

expressão disposta na lei e, portanto, legal ou jurídica. 

 

Apesar de a própria norma não tratar a sua conceituação, pois não se trata de uma lei 

interpretativa, é específica quanto à limitação que impõem no que tange à possibilidade 

de atuação da fundação de apoio em projetos de desenvolvimento institucional. 

 

Não cabe à instituição pública, neste caso a UFRN, utilizar-se da justificativa de 

interpretação acadêmica da norma legal, para descumpri-la, inclusive, em desacordo 

com entendimento do próprio Tribunal de Contas da União. 

 

Quando a Universidade se manifesta quanto a possível razão pela qual o TCU não 

emitiu determinação para revogar ou adequar a Resolução nº 116/2011-CONSEPE, a 

Unidade Gestora não leva em consideração que o normativo é de 23 de agosto de 2011, 

ou seja, posterior ao período de 24/5 a 15/7/2011, de realização da auditoria que 

fundamentou o Acordão 850/2013-Plenário e, portanto, fora do escopo do trabalho 

daquele tribunal.  

 

Ainda no contexto da emissão do Acórdão nº 850/2013-Plenário, a UFRN afirmar que 

aquele tribunal não discutiu o conceito de obras laboratoriais, desconsidera toda a 

contextualização demonstrada no item que trata da “Análise das razões de justificativa 

apresentadas” pelos gestores da Universidade e que embasou a rejeição das 

justificativas e aplicação de multa. A leitura deste ponto indica claramente o 

entendimento do tribunal em relação à possibilidade de contratação de obra de 

engenharia por meio da fundação de apoio. A justificativa aceita do gestor anterior, 

inclusive, somente o foi porque tal obra não foi contratada via Funpec. 

 

Apesar de o referido acórdão tratar de casos concretos, cabe destacar que os relatórios e 

acórdãos do tribunal, em sua grande maioria tratam de caso concreto, no entanto, não 

deixam de gerar jurisprudência e demonstrar, a partir de entendimentos que vão se 

consolidando, a jurisprudência relativa ao assunto. 

 

Como exemplo cabe citar o Acórdão nº 5.041/2015-2ª Câmara, que é claro ao afirmar 

no histórico que: 

 

“A jurisprudência do TCU é no sentido de que o conceito de desenvolvimento 

institucional para melhoria de infraestrutura deve ser considerado de forma 

estrita. Ou seja, não se pode considerar toda e qualquer construção realizada em 

uma Instituição Federal de Ensino Superior (Ifes) como obra laboratorial (e.g. 

Acórdãos 2.731/2008-TCU-Plenário, 245/2004-TCU-1ª Câmara, 865/2007-TCU-

1ª Câmara, 2.863/2013-TCU Plenário, 2.146/2011-TCU-2ª Câmara e 

5.332/2011-TCU-2ª Câmara). 
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O Acórdão ainda cita no Exame Técnico: 

 

“14.4. [...] o fato de um prédio conter um ou mais laboratórios não é suficiente 

para caracterizar a obra como um todo como laboratorial. Se assim fosse, 

praticamente toda e qualquer Ifes poderia ser construída com esse entendimento. 

Afinal, é impensável que uma Universidade não tenha laboratórios. 

14.5. Vale reproduzir excerto do voto condutor do Acórdão 2.863/2013-TCU-

Plenário, que dispõe que ‘(...) Percebe-se que a nova redação da lei não ampliou 

a definição de obras de infraestrutura, de maneira a englobar construções 

convencionais em que o projeto contemple a inserção de ambientes destinados a 

laboratórios’”. 

 

E ao final a determinação é no sentido de dar ciência à Unidade Gestora objeto de 

análise acerca das irregularidades/impropriedades, “[...] para que sejam adotadas 

medidas internas com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes.” 

 

Nesse contexto, não é possível acatar o argumento de que, tendo em vista que o acórdão 

emitido se referiu ao caso concreto, a UFRN estaria liberada para realizar contratações 

similares, como se pode depreender da manifestação apresentada. 

 

No próprio caso da UFRN o Acórdão nº 6433/2009 – TCU – 2ª Câmara determina à 

UFRN que: 

 

“1.5.1.2. revogue as cláusulas dos convênios 164/2007, 061/2007; 147/07; 

167/2007; 144/2006,  116/2003, celebrados com a FUNPEC, que têm por objeto 

a realização de obras de engenharia que não se encontrem em andamento, em 

consonância com o determinado no item 9.2.29 do Acórdão 2731/2008 – TCU –

Plenário;” 

 

O Acórdão nº 2.739/2011-Plenário, no entanto, trata como descumprimento de 

determinação do TCU o Contrato nº 21/2011, do Departamento de Nutrição, mesmo não 

tendo sido expressamente citado no Acórdão nº 6433/2009 – 2ª Câmara, pois 

demonstrou a persistência da instituição em firmar contratos ferindo o mesmo 

dispositivo legal. 

 

Trecho do relatório ainda cita: 

 

“De maneira pedagógica, o TCU vem enumerando várias atividades 

subcontratadas pela Funpec que não se situam nos referidos objetivos 

institucionais. Não se tem tido muito êxito na reversão do quadro, no que urge a 

adoção de medidas mais incisivas e gravosas para os responsáveis. Isso porque o 

item 9.7. do mesmo Acórdão 2731/2008-TCU-Plenário já havia alertado os 

dirigentes das IFES que a persistência das distorções detectadas na FOC poderia 

ensejar a aplicação das sanções previstas na Lei 8.443/1992, inclusive a 

inabilitação dos responsáveis, por um período de cinco a oito anos, para o 

exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da 

administração pública federal e a declaração de inidoneidade da fundação de 

apoio para participar, por até cinco anos, de licitação/contratação na 

Administração Pública Federal.” 

 

Cabe ressaltar, ainda, o seguinte trecho do Acórdão: 
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“Nexo de causalidade: Se a responsável tivesse acompanhado as deliberações do 

TCU afetas à instituição que dirige, notadamente por já fazer parte da gestão 

anterior, atuando como vice-reitora, teria percebido a irregularidade da 

contratação de obras de construção civil, com intermediação da Funpec e optaria 

pela celebração do contrato entre a UFRN e a construtora, guardando o vínculo 

com a Funpec apenas para ações finalísticas de pesquisa, ensino ou 

desenvolvimento institucional. 

Nesse conjunto de omissões evidencia-se o nexo de causalidade entre a conduta 

da agente e a irregularidade registrada.” 

 

Quanto a possível entendimento similar ao expresso na resolução da UFRN adotado por 

órgãos de fomento à pesquisa, será dado conhecimento à área da CGU que trata desse 

tipo de instituição para conhecimento e eventuais providências. 

 

A UFRN ainda trata de suposta revogação da motivação para a determinação contida no 

item 9.2.29 do Acórdão n.° 2731/2008-Plenário pela previsão legal contida na Lei n.° 

8.958/94, no seu art. 1°, §2°. A Lei, no entanto, não revoga entendimentos do TCU, 

apenas especifica os casos de melhoria de infraestrutura que poderiam ser considerados 

como desenvolvimento institucional para ser possível atuação da fundação de apoio. 

Não há, portanto, um permissivo para realização de obras de engenharia que não seja 

obras laboratoriais. Nesse sentido, a transferência para as fundações de recursos 

destinados à execução de obras ou serviços de engenharia continuam vedadas. A Lei 

criou apenas uma exceção e este é o único caso permitido. Nesse sentido estão os 

entendimentos emitidos pelo TCU, inclusive posteriormente à alteração da Lei 8.958/94 

pela Lei n.° 12.349, de 2010. 

 

A UFRN observa e podemos concordar que as decisões do TCU nos casos concretos 

são realizadas a partir da negação, do que não é obra laboratorial, mas a interpretação 

não fica tão subjetiva como quer fazer crer a Universidade. Diante de posicionamentos 

expressos do que não tem sido considerado obra laboratorial, não pode a UFRN emitir 

Resolução definindo um conceito que engloba itens já considerados como não sendo 

obra laboratorial, ou considerado “(...) obra comum, não contendo especificações 

técnicas que permitam concluir pela realização de uma obra estritamente laboratorial.” 

 

A Resolução está sendo considerada inadequada, portanto, por afirmar que a estrutura 

de laboratório poderá ser composta de ambientes e elementos já expressamente citados 

pelo TCU como obras acessórias, vedando-se a atuação da fundação de apoio. 

Conforme o Acórdão TCU nº 0850/2013-Plenário: “Veda-se tanto (i) a construção de 

prédios destinados a apoio administrativo, espaço de convivência, auditórios, salas de 

uso diverso, ainda que conjuntamente com obra laboratorial (...)” 

 

A Resolução nº 116/2011-CONSEPE, 23 de agosto de 2011, no entanto, previu como 

laboratório: salas de aula, de discussões, de seminários, de circuito fechado de televisão 

(CFTV), de reprografia e apoio, de vídeo-conferência e de multimídia; auditórios; 

ambientes de convivência; administração; etc, demonstrando que os entendimentos 

expressos por aquela corte de contas não foram considerados para elaboração de tal 

norma. 

 

Em relação à necessidade de segurança jurídica para a interpretação do permissivo legal 

citada pela UFRN, cabe ressaltar que o entendimento exarado nesta constatação de 

auditoria demonstra o alinhamento do entendimento deste órgão de controle interno 

com a jurisprudência já existente daquele Tribunal, que se manifestou pela interpretação 

restritiva da Lei. 
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E não apenas para o conceito de desenvolvimento institucional como cita a Unidade em 

sua manifestação. O mesmo Acórdão AC-5041-26/15-2-Segunda Câmara citado pela 

UFRN menciona que “A jurisprudência do TCU é no sentido de que o conceito de 

desenvolvimento institucional para melhoria de infraestrutura deve ser considerado de 

forma estrita” e que “A referida construção possui características de uma obra comum, 

não contendo especificações técnicas que permitam concluir pela realização de uma 

obra estritamente laboratorial.” (Originais sem grifo)  

 

O Acórdão TCU nº 0850/2013-Plenário trata da interpretação da norma: “(...) por se 

tratar de norma restritiva, deve, segundo as regras de hermenêutica, ser interpretada 

restritivamente, não alcançando hipóteses nela não referidas, direta e imediatamente. É 

o que ocorre com as denominadas ‘obras acessórias’ ou ‘estrutura auxiliar’.” 

 

Nesse contexto, mantém-se integralmente o fato apontado e as recomendações emitidas. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Revogar ou adequar a redação da Resolução nº 116/2011-CONSEPE, 

de 23 de agosto de 2011, de forma que não amplie o conceito estrito de obra 

laboratorial, conforme o § 2º do Art. 1º da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, 

incluído pela Lei nº 12.349, de 15 de dezembro de 2010, e de modo a não contrariar os 

entendimentos expressos do Tribunal de Contas da União. 

 

Recomendação 2: Revogar as cláusulas dos contratos firmados com a Funpec que se 

relacionem com a execução de obras de engenharia que não se enquadrem no conceito 

estrito de obra laboratorial. 

 

Recomendação 3: Adotar providências junto à Funpec visando regularizar as 

informações relativas ao Projeto nº 3423/2012, de modo a representar os efetivos 

pagamentos realizados. 

 

 

1.1.2 Achados de Auditoria  

1.1.2.1 CONSTATAÇÃO 
 

Prestação de contas de termos de cooperação firmados com o Ministério da Saúde, 

cujos recursos foram repassados à fundação de apoio, contendo informação de 

inexistência de saldo, incompatível com as informações contidas em documentos 

que comprovam saldo remanescente de R$ 812.178,55 devolvido à conta única da 

Universidade. 

 

Fato 
 

A UFRN firmou termos de cooperação com o Ministério da Saúde e posteriormente 

contratou a fundação de apoio (Funpec) pelo valor total previsto para a execução do 

objeto, conforme descrito a seguir: 

 

Tabela: Contratos firmados com a Funpec a partir dos Termos de Cooperação 
Termo de 

Cooperação 

Ministério da 

Saúde – UFRN 

Objeto Valor do TC 

(R$) 

Contrato 

UFRN – 

Funpec 

Valor do 

contrato 

(R$) 

110/2010 Estudo e intervenção 

comunitária para 

prevenção em DST/AIDS 

em bairro de Natal/RN 

400.000,00 145/2010 400.000,00 
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178/2010 Apoio à reestruturação de 

redes regionalizadas de 

atenção às DST/AIDS e 

hepatites virais no SUS/RN 

3.300.000,00 141/2010 3.300.000,00 

27/2012 Estudo e Pesquisa sobre 

saúde bucal 

1.231.012,03 281/2012 1.231.012,03 

14/2013 Estudo e Pesquisa sobre 

atenção básica 

3.984.069,25 4027/2013 3.984.069,25 

Total  8.915.081,28  8.915.081,28 

Fonte: Termos de Cooperação e Contratos digitalizados. 

 

Os termos firmados entre a UFRN e o Ministério da Saúde possuem a seguinte 

cláusula relativa à prestação de contas:  

“A título informativo, encaminhará ao Órgão Repassador Relatório Físico-

Financeiro [...] dispondo dos resultados alcançados acerca das metas físicas 

previstas no Plano de Trabalho pactuado e da execução orçamentária e 

financeira resumida dos recursos na forma de descentralização, indicando, se 

for o caso a restituição de possível saldo apurado.” (Original sem grifo) 

 

Nos contratos firmados com a Funpec há previsão de obrigação de prestação de contas 

da Fundação, analisada pela UFRN para atestar a regularidade das despesas e, ainda, a 

obrigação de restituição dos saldos eventualmente existentes na data de encerramento 

ou rescisão do contrato. 

 

Nesse sentido, a UFRN emitiu documentos, como relatórios de fiscalização e pareceres 

financeiros de análise da prestação de contas dos contratos, contendo dados relativos a 

saldos devolvidos pela fundação de apoio. Os pareceres financeiros, por exemplo, 

contêm demonstrativos das receitas e despesas realizadas indicando saldo devolvido e, 

inclusive, informação quanto aos números das guias de recolhimento utilizadas para a 

devolução dos recursos para a conta única da própria UFRN.  

 

A tabela a seguir demonstra os saldos de cada contrato: 

 

Tabela: Saldo devolvido por contrato firmado entre UFRN e Funpec 
Documento da 

UFRN 

Contrato UFRN 

– Funpec 

Saldo 

Devolvido 

Nº GRU Valor (R$) Data 

Parecer Financeiro 

nº 020/2015 
141/2010 48.518,72 

2014RA106069 48.500,72 22/12/2014 

2015RA038834 18,00 08/04/2015 

Parecer Financeiro 

nº 049/2014 
145/2010 51.225,72 2014RA041035 51.225,72 01/08/2014 

Formulário de 

Fiscalização nº 62 
281/2012 

71.122,73 Não consta o nº da GRU no Formulário de 

Fiscalização 

Parecer Financeiro 

nº 031/2015 
4027/2013 641.311,38 2015RA040857 641.311,38 04/03/2015 

Total  812.178,55  741.055,82  

Fonte: Pareceres Financeiros e Formulário de Fiscalização citados na coluna Documento da UFRN 

 

Depreende-se da análise da tabela que, relativamente aos termos de cooperação citados, 

o montante de R$ 812.178,55 foi devolvido à UFRN pela Funpec, correspondendo a 

saldos remanescentes após a finalização dos contratos e completa execução dos objetos. 

 

Conforme os Relatórios de Execução Físico-Financeira encaminhados pela UFRN à 

Divisão de Convênios – Dicon do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Rio 

Grande do Norte – Nems/RN, que corresponde à prestação de contas da Universidade 

pelos recursos recebidos por meios dos termos de cooperação, no entanto, os valores de 

receita e de despesas são idênticos, restando R$ 0,00 de saldo para todos os termos 

citados, informação esta incompatível com as demais informações constantes dos 
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pareceres, relatórios e guias de recolhimento e, indicando o desvio de finalidade dos 

recursos recebidos do Ministério da Saúde por meio de termo de cooperação. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

O gestor considerou indevidamente a emissão de nota de empenho em favor da Funpec 

como de execução integral do valor previsto nos termos de cooperação, assinando e 

repassando ao Ministério da Saúde documento que contém essa informação, utilizando-

se dos saldos posteriores como se fossem receita própria da UFRN. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Conforme o Ofício nº 313/16-R, de 17 de maio de 2016, a Universidade apresentou o 

seguinte esclarecimento: 

 

“De início, é importante discutir os embasamentos legais instituídos pelo Decreto n.° 

6.170/07, alterado pelo Decreto n.° 8.180/13, que regulam a matéria em 

questionamento. 

 

O artigo 1° do referido Decreto, a seguir transcrito, institui três instrumentos para a 

execução de ações descentralizadas: os convênios, os contratos de repasse e os termos 

de execução descentralizada. Adicionalmente, o artigo 1° assinala que esses 

instrumentos envolvem a transferências de recursos ou a descentralização de 

créditos. 

Art. 1º Este Decreto regulamenta os convênios, contratos de 

repasse e termos de execução descentralizada celebrados pelos 

órgãos e entidades da administração pública federal com órgãos ou 

entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos, para a execução 

de programas, projetos e atividades que envolvam a transferência 

de recursos ou a descentralização de créditos oriundos dos 

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União. (Redação dada 

pelo Decreto n° 8.180, de 2013) 

(grifos acrescentados) 

 

Os incisos I, II e III, §1°, desse artigo em análise, destacam que somente há a 

transferência de recursos financeiros quando a descentralização de ações ocorrer por 

meio de convênios ou contratos de repasse. No caso de termos de execução 

descentralizada, há que se falar, exclusivamente, de descentralização de créditos. 

 

Quanto à devolução dos recursos financeiros remanescentes, que foram repassados por 

meio de convênios, o parágrafo único, do artigo 12, do decreto n.° 6.170/07 é claro ao 

afirmar que serão devolvidos a entidade repassadora, in verbis: 

 

Art. 12. O convênio poderá ser denunciado a qualquer tempo, 

ficando os participes responsáveis somente pelas obrigações e 

auferindo as vantagens do tempo em que participaram 

voluntariamente do acordo, não sendo admissível clausula 

obrigatória de permanência ou sancionadora dos denunciantes. 

Parágrafo único. Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou 

extinção do convênio, os saldos financeiros remanescentes, 

inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações 

financeiras realizadas, serão devolvidos à entidade ou órgão 
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repassador dos recursos, no prazo improrrogável de trinta dias do 

evento, sob pena da imediata instauração de tomada de contas 

especial do responsável, providenciada pela autoridade competente 

do órgão ou entidade titular dos recursos. 

(grifos acrescentados) 

 

O artigo 12-A do Decreto n.° 6.170/07, incluído pelo Decreto n.° 8.180/13, introduziu 

regras para operacionalização dos termos de execução descentralizada, ressaltando no 

parágrafo primeiro tratarem-se de delegação de competência, senão vejamos: 

 

Art. 12-A. A celebração de termo de execução descentralizada 

atenderá à execução da descrição da ação orçamentária prevista no 

programa de trabalho e poderá ter as seguintes finalidades: (Incluído 

pelo Decreto n° 8.180, de 2013) 

I - execução de programas, projetos e atividades de interesse 

recíproco, em regime de mútua colaboração; 

II - realização de atividades específicas pela unidade descentralizada 

em benefício da unidade descentralizadora dos recursos; 

III - execução de ações que se encontram organizadas em sistema e 

que são coordenadas e supervisionadas por um órgão central; ou 

IV - ressarcimento de despesas. 

§ 1° A celebração de termo de execução descentralizada nas 

hipóteses dos incisos I a III do caput configura delegação de 

competência para a unidade descentralizada promover a execução de 

programas, atividades ou ações previstas no orçamento da unidade 

descentralizadora. (Incluído pelo Decreto n° 8.180, de 2013) 

(grifos acrescentados) 

 

Da dicção desse embasamento legal, verifica-se que a descentralização de créditos 

realizada por força dos termos de execução descentralizada incorpora-se ao orçamento 

da entidade que os recepcionam, que assume toda a responsabilidade para a execução da 

ação orçamentária prevista no orçamento da entidade descentralizadora. Assim, nessa 

operação não há transferência de recursos financeiros, mas, tão somente, delegação de 

competência para executar créditos. 

Pelo exposto, não há que se cogitar em devolução de recursos financeiros 

remanescentes em termos de execução descentralizada em moldes similar aos convênios 

visto que não houve transferência de recursos financeiros. Se assim fosse, o legislador 

teria previsto essa determinação nas normas de celebração, acompanhamento e 

prestação de contas, especificamente no artigo 12-A do Decreto n.° 6.170/07, como fora 

feito para os convênios no parágrafo único do artigo 12, desse mesmo diploma legal. 

Feitas essas considerações, adentremos ao caso concreto apontado na solicitação de 

auditoria n° 201601502/10, de 13 de maio de 2016. Trata-se de prestação de contas de 

termos de execução descentralizada, cujos recursos financeiros foram repassados a 

FUNPEC por meio de contratos, os quais contém cláusulas de devolução à UFRN dos 

recursos financeiros remanescentes. 

Esses recursos foram repassados à FUNPEC por meio de nota de empenho no elemento 

de gasto 39 – Serviços de terceiros PJ, seguindo a classificação programática prevista 

nos créditos descentralizados em obediência ao artigo 3° do Decreto n.° 825/931. Assim, 

entendemos que ao celebrarmos contrato e emitirmos nota de empenho no valor integral 

previsto, o crédito orçamentário foi integralmente executado. Razão pela qual foi 

informado ao Ministério da Saúde valores iguais para os recebimentos e pagamentos. 

Considerando que os créditos descentralizados correspondem à delegação de 

competência, temos o dever de solicitar prestação de contas da FUNPEC, inclusive 
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devolução de saldos financeiros remanescentes, que ocorrem em exercícios financeiros 

diversos, visto que nos sujeitamos à fiscalização da CGU e do TCU. 

Entendemos que o Ministério da Saúde deve focar nos resultados físicos, visando 

verificar o alcance das ações programadas no crédito orçamentário descentralizado. 

Não existem mecanismos para devolução de créditos orçamentários que foram 

descentralizados. Ademais, os remanescentes financeiros devolvidos pela FUNPEC à 

UFRN em exercícios diversos daquele da descentralização do crédito compuseram o 

superávit financeiro do exercício no qual a devolução ocorreu, tendo sido 

reprogramados no orçamento geral da união com fonte diversa da originalmente 

descentralizada. 

Por todo o exposto, discordamos, com a devida vênia, do entendimento da CGU, que 

tenha havido prestação de informação inverídica e desvio de finalidade na aplicação dos 

recursos repassados à FUNPEC uma vez que o objeto pactuado foi integralmente 

executado em benefício do interesse público, sem nenhuma malversação, 

locupletamento ou prejuízo ao erário.” 

 
1 Art. 3° As dotações descentralizadas serão empregadas obrigatória e integralmente na consecução do 

objeto previsto pelo programa de trabalho pertinente, respeitada fielmente a classificação funcional 

programática. 

 

Por meio do Ofício nº 581/16-R, de 30 de setembro de 2016, a UFRN adicionou as 

seguintes considerações: 

 

“Em complementação às informações prestadas, destacamos que, além dos argumentos 

apresentados por ocasião de solicitações de Auditoria, acrescentamos o que segue: 

a) Até o ano de 2007, a Instrução Normativa n.° 01/1997-STN, era utilizada pela 

Administração Pública para disciplinar a celebração de convênios de natureza financeira 

que tem por objeto a execução de projetos ou realização de eventos e outras 

providências. Os seus 43 (quarenta e três) artigos consistem em regulamentar os fatos 

existentes no decorrer da propositura até a conclusão do projeto, caso o instrumento 

jurídico viesse a se concretizar, não restando dúvidas quanto aos procedimentos que 

deveriam ser adotados, principalmente, no que tange à prestação de contas. 

 

b) Com a emissão do Decreto n.° 6.170/2007, nos deparamos com uma lacuna acerca da 

regulamentação dos Termos de Execução Descentralizada, especificamente, quanto à 

padronização relativa à prestação de contas e devolução de saldos orçamentários, que 

pelas normas de encerramento do exercício devem ser obrigatoriamente devolvidos, e 

que vem sendo fielmente cumprido por esta Universidade. Quanto à prestação de 

contas, o entendimento é que esta deva ocorrer de modo a conferir o alcance dos 

resultados, com a apresentação do Relatório de Cumprimento do Objeto e outros 

documentos pertinentes à unidade descentralizadora, que tem a responsabilidade de 

incluí-la no seu Relatório de Gestão, cabendo, portanto à unidade descentralizada a 

obrigação de fazer constar no seu relatório anual, a prestação de contas relativa à 

execução dos recursos recebidos. Destaca-se ainda, que o ato conjunto instituído até esta 

data, conforme referenciado no art. 18 do Decreto n.° 6.170, combinado com o art. 12-B 

do mesmo decreto, tratou apenas da minuta padrão do Termo de Execução 

Descentralizada, permanecendo os demais procedimentos sem norma de regência 

específica. 

 

Diante do exposto, reafirmamos o posicionamento desta Instituição quanto a não 

devolução do saldo financeiro recolhido pela Fundação de Apoio no valor de R$ 

812.178,55, uma vez que, no âmbito da UFRN, a execução orçamentária e financeira 

ocorreu de forma integral, cumprindo todos os requisitos e fases de execução da despesa 

em função dos contratos celebrados.” 
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##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Primeiramente cabe ressaltar que não é objeto de questionamento a descentralização de 

créditos, instrumento utilizado no caso de termos de execução descentralizada. 

 

Quanto à legislação citada pela UFRN, especialmente em relação ao artigo 12-A do 

Decreto n.° 6.170/07, cabe ressaltar que foi incluído pelo Decreto n.° 8.180/13 apenas 

em 30/12/2013, portanto, posteriormente à assinatura dos termos de cooperação 

elencados.  

 

Ainda assim, mesmo considerando que fosse possível a extensão do dispositivo para os 

termos firmados anteriormente, a inclusão deste dispositivo não altera a essência da 

constatação, pois mesmo havendo responsabilidade da UFRN na execução da ação 

orçamentária, permanece a obrigatoriedade citada pela própria Universidade em sua 

manifestação de que as dotações descentralizadas sejam empregadas obrigatória e 

integralmente na consecução do objeto previsto pelo programa de trabalho pertinente. 

 

A utilização da dotação descentralizada, portanto, não pode ser considerada livre, 

devendo obrigatoriamente seguir o plano de trabalho acordado no termo firmado com o 

Ministério supervisor da política pública, que ainda terá competência de verificar a 

efetividade da execução física e, embora de forma simplificada, também da parte 

financeira, pois o próprio termo de cooperação prevê, mesmo que a título informativo, 

Relatório Físico-Financeiro dispondo da execução orçamentária e financeira resumida 

dos recursos na forma de descentralização. 

 

A verificação da execução financeira completa, no entanto, pode ser realizada pelos 

órgãos de controle interno e externo, competência não contestada pela UFRN e que está 

sendo exercida nesta oportunidade pela Controladoria-Geral da União e, ainda, pelo 

próprio ministério supervisor se assim entender necessário, pois continua sendo 

responsável pela política pública. 

 

Nesse contexto, a Universidade afirmar que não há que se falar em devolução de 

recursos financeiros remanescentes em termos de execução descentralizada, ou até de 

prestação de contas, citando a legislação que rege convênios no intuito de demonstrar 

que não há previsão da devolução dos recursos financeiros remanescentes, não pode 

prosperar quando o próprio termo de cooperação assinado por ambos os órgãos que 

possuem interesse recíproco no objeto contém cláusula explícita quanto à restituição de 

saldo apurado. 

 

Quanto a essa diferenciação de crédito e recursos e o que é ou não passível de 

devolução em termos de saldo, cabe demonstrar o método identificado nas ações da 

UFRN nos casos concretos: 

 

1º A UFRN firma termo de cooperação ou termo de execução descentralizada para 

habilitar-se ao recebimento da descentralização orçamentária relativamente àquela ação 

de governo específica cuja política pública é de responsabilidade de outro Órgão (no 

caso tratado Ministério da Saúde); 

2º Ocorre a descentralização do crédito que implica posterior descentralização 

financeira; 

3º A UFRN firma contrato com a Funpec e emite nota de empenho no valor total da 

descentralização; 
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4º A UFRN repassa o valor financeiro em parcela única à Funpec, o que caracteriza 

pagamento antecipado, sem qualquer prestação de serviço por parte daquela fundação; 

5º A sobra, não utilizada na execução do objeto previsto no plano de trabalho, é 

devolvida à UFRN por meio de guia de recolhimento e vira receita própria desvinculada 

para que a Unidade Gestora utilize em quaisquer outras despesas sem correlação com o 

plano de trabalho, em afronta ao art. 3° do Decreto n° 825/93. 

6º A UFRN informa ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Rio Grande do 

Norte – Nems/RN que realizou os gastos no objeto e na natureza de despesa previstos 

no plano de trabalho e que não houve saldo, considerando que o pagamento antecipado 

à Funpec corresponderia ao efetivo gasto com o programa de trabalho pactuado por 

meio do termo de cooperação. 

 

Analisando a sequência dos atos praticados pela Universidade, pode-se afirmar que, não 

apenas não está prestando informação correta ao Nems/RN quando da prestação de 

contas dos recursos relativos aos termos de cooperação, como está contribuindo para a 

distorção da informação acerca do custo da ação governamental que, considerando o 

gasto efetivo com a política pública, foi, de fato, menor. 

 

Além disso, utilizar o recurso de uma ação governamental em outra, transformando 

recursos orçamentários em extra orçamentários por meio da geração de superávit 

financeiro indevido do exercício no qual a devolução ocorreu, com reprogramação no 

orçamento com fonte diversa da originalmente descentralizada, se traduz em desvio de 

finalidade na execução das despesas públicas, independentemente de a competência ser 

do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação ou da UFRN com dotação própria 

consignada na Lei Orçamentária Anual. 

 

Em relação às informações adicionadas pela UFRN e a possível lacuna na legislação 

acerca da regulamentação dos Termos de Execução Descentralizada, cabe ressaltar que 

independente de detalhes pormenorizados que poderiam ser acrescentados na legislação, 

já há dispositivos que deveriam, mas não foram cumpridos pela Unidade Gestora como 

o próprio Termo de Cooperação e o artigo 3° do Decreto n.° 825/93, citado pela 

Universidade em sua manifestação acerca da obrigatoriedade de gasto integral da 

dotação no objeto previsto pelo programa de trabalho. Nesse sentido, não é possível 

acatar o descumprimento de um dispositivo pela ausência de outro. 

 

O cumprimento das normas de encerramento de exercício com a devolução dos saldos 

orçamentários no exercício da firmatura do contrato entre a UFRN e a Funpec não foi 

questionado. Pelo teor do fato é possível afirmar que não haveria mesmo saldo possível 

naquele momento, uma vez que a Universidade empenhou o valor integral do 

orçamento, bem como repassou o valor integral do financeiro recebido àquela fundação, 

antes mesmo de se iniciar qualquer execução do plano de trabalho.  

 

Em relação à execução do objeto do termo, portanto, a UFRN configura apenas como 

intermediária entre aquele Ministério e a fundação, não sendo razoável, no momento do 

repasse antecipado à efetiva executora, efetuar afirmações relacionadas a eventual 

execução integral do objeto, saldo, alinhamento ao plano de aplicação ou legalidade. 

 

Nesse contexto, apesar de a execução orçamentária e financeira ocorrer de forma 

integral, cumprindo todos os requisitos e fases de execução da despesa, considerando o 

contrato celebrado entre a UFRN e a Funpec, não é possível considerar que o valor 

integral foi gasto no objeto dos termos de cooperação. Se houve saldo devolvido pela 

Funpec é possível afirmar que uma parte dos recursos não foi aplicada no objeto, 

finalidade ou até mesmo na função saúde. 
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Quanto à prestação de contas e o entendimento da UFRN de que deva ocorrer de modo 

a conferir o alcance dos resultados, cabendo à unidade descentralizada a obrigação de 

fazer constar no seu relatório anual a prestação de contas relativa à execução dos 

recursos recebidos, podemos concordar com essa afirmação em tese, pois o foco no 

resultado é evidente na legislação. No entanto, a simplificação dos procedimentos para 

prestação e contas entre as partes do termo não autoriza a UFRN a prestar informações 

incompatíveis com a realidade de execução do termo ao Ministério da Saúde nos poucos 

documentos exigidos para apresentação. Ainda, não tira competência dos órgãos de 

controle de verificar que a efetiva execução da despesa não ocorreu no objeto do termo 

e, portanto, em desacordo com a legislação, havendo desvio de finalidade dos gastos. 

 

Diante do exposto, não acatamos a manifestação apresentada pela Unidade Gestora, 

mantendo-se o posicionamento desta CGU quanto à necessidade de devolução do saldo 

de R$ 812.178,55 não gasto na finalidade prevista ao Ministério da Saúde, efetivo 

responsável pela política pública e de acordo com previsão dos termos de cooperação. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Quando da emissão de relatório ou informação para compor a 

prestação de contas dos termos ao Nems/RN, certificar-se de detalhar a utilização 

efetiva dos recursos na ação governamental correspondente, demonstrando o saldo 

remanescente real. 

 

Recomendação 2: Devolver os saldos estritamente de acordo com a previsão do 

instrumento assinado, abstendo-se de utilizar saldos de ações executadas por meio de 

termos de cooperação ou de execução descentralizada, evitando incorrer em desvio de 

finalidade. 

 

Recomendação 3: Devolver ao Ministério da Saúde os valores de saldos relativos aos 

TC nº 110 e 178/2010; 27/2012; e 14/2013. 

 

 

1.2 Assistência ao Estudante de Ensino Superior  

1.2.1 Avaliação dos resultados  

1.2.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Programa Nacional de Assistência Estudantil - Pnaes. 

 

Fato 
 

O Programa Nacional de Assistência Estudantil – Pnaes, instituído pelo Decreto 7.234, 

de 19 de julho de 2010, tem como objetivos democratizar as condições de permanência 

dos jovens na educação superior pública federal, minimizar os efeitos das desigualdades 

sociais e regionais na permanência e conclusão da educação superior, reduzir taxas de 

retenção e evasão e contribuir para a promoção da inclusão social pela educação. Na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, as ações do Pnaes são 

executadas pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis – Proae, que tem suas atividades 

definidas no Capítulo IX do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 014/2011-

Consuni, de 11 de novembro de 2011. Envolvidos diretamente com atividades de 

assistência estudantil, no âmbito da Proae estão 22 profissionais, entre os quais oito 

assistentes sociais, três professores em cargos diretivos, bolsistas e técnicos 

administrativos. 
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Dentre os normativos internos que tratam da assistência estudantil, destacam-se as 

Resoluções nº 169/2008-Consepe e nº 026/2009-Consad, que institui o Programa de 

Bolsas e estabelece os critérios de avaliação da condição socioeconômica dos alunos da 

UFRN, respectivamente. No exercício 2015, a distribuição dos recursos do Pnaes foi 

definida no Anexo II, da Resolução nº 023/2015-Consad, que estabeleceu o montante de 

R$ 28.146.269,00 a serem aplicados em assistência estudantil. De acordo com a 

resolução, os recursos do Programa seriam distribuídos conforme o quadro a seguir: 

Quadro – Distribuição de Recursos do Pnaes 

ATIVIDADE VALOR (R$) 

Apoio ao Estudante para participação em eventos fora da UFRN 230.000,00 

Manutenção da Residência Universitária 2.467.869,00 

Jogos Universitários 160.000,00 

Política de Esportes 180.000,00 

Manutenção do Parque Poliesportivo 550.000,00 

Restaurante Universitário 6.148.800,00 

Restaurante Universitário Escola Agrícola de Jundiaí 153.000,00 

Bolsas de Pesquisa  2.668.800,00 

Bolsas de Extensão   2.088.000,00 

Bolsas de Apoio Técnico - Centros Administrativos  2.030.400,00 

Bolsas de Apoio Técnico outras unidades administrativas  1.920.000,00 

Monitoria 720.000,00 

Apoio à mobilidade (passaportes, vistos, passagens, proficiência) 60.000,00 

CAENE + bolsa de apoio a estudantes com deficiência 96.000,00 

Festival Universitário de Artes  30.000,00 

Auxílio Creche  100.000,00 

Auxílio Atleta  72.000,00 

Auxílio Óculos 50.000,00 

Inclusão Digital 10.000,00 

Auxílio Moradia  3.750.000,00 

Alugueis de Imóveis para Residências Universitárias  20.000,00 

Apoio a Eventos Acadêmicos na UFRN organizados por estudantes 60.000,00 

Recepção dos Calouros 30.000,00 

Bolsa Transporte (Auxílio) 500.000,00 

Bolsa Especial - Odontologia, Ágora(interior), Serviço Social 176.400,00 

Atendimento Odontológico 50.000,00 

Atendimento Médico  200.000,00 

Aquisição Instrumentos Acadêmicos 125.000,00 

Investimento em Restaurantes Universitários e Áreas de lazer do complexo de 

Residências e áreas de convivência nos centros acadêmicos e unidades 

administrativas 

3.500.000,00 

Fonte: Resolução nº 023/2015-Consad, Anexo II 

Até 10 de dezembro de 2015, haviam sido pagos 78,8% dos recursos do Pnaes, 

utilizados, entre outras ações, no pagamento da seguinte quantidade de bolsas: 

Quadro – Quantidade de Bolsas/Auxílios 

Bolsa/Auxílio Quantidade 

Auxílio Transporte 553 

Auxílio Moradia 1296 

Auxílio Alimentação 455 

Auxílio Atleta 19 

Auxílio Creche 76 

Bolsas de Pesquisa, Extensão e Apoio Administrativo 4377 

Fonte: Sipac. Mês consultado: 12/2015 
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##/Fato## 

1.2.1.2 CONSTATAÇÃO 
 

A UFRN não realiza monitoramento e avaliação das ações executadas no âmbito 

do Programa Nacional de Assistência Estudantil. 

 

Fato 
 

De acordo com o inciso II do Parágrafo Único do art. 5º do Decreto 7.234, de 19 de 

julho de 2.010, as instituições federais de ensino superior devem estabelecer 

mecanismos de avaliação e acompanhamento do Pnaes.  

Em documento (sem número) anexo a e-mail enviado em 05 de novembro de 2015, a 

Proae informou, quanto à avaliação dos resultados do Programa, que tem “procedido a 

avaliação semestral do desempenho dos beneficiados pelos auxílios previstos pelo 

PNAES. O desempenho acadêmico desses alunos é um dos critérios para a 

continuidade do benefício.”. A avaliação feita pela UFRN restringe-se ao desempenho 

individual do discente, especificamente quanto aos critérios estabelecidos para a 

manutenção de cada benefício. 

Quanto à utilização de indicadores e metas para acompanhamento do Programa, a Proae 

ponderou que “Trata-se de um processo ainda em construção. E isso se deve, em 

grande parte, ao fato de que o SISU, mais acima mencionado, implicou em alterações 

profundas nas formas de inserção e manutenção dos estudantes na rede federal de 

ensino superior. A construção de indicadores isolados de cada IFES é 

contraproducente em um cenário no qual o SISU se consolida e amplia a base de 

recrutamento dos estudantes.” O acompanhamento do Pnaes com amparo na utilização 

de indicadores e metas, independentemente do modo de acesso ao sistema de ensino 

superior, seja pelo Sisu ou pelo vestibular tradicional, poderia se revelar uma eficiente 

ferramenta gerencial no amparo à tomada de decisões pelos gestores do Programa. 

Uma forma de acompanhar as taxas de retenção e evasão, um dos cinco objetivos do 

Pnaes, seria a instituição de indicador capaz de medir os índices alcançados pelos alunos 

beneficiários do Programa, de modo a permitir comparação com os índices dos demais 

discentes. A esse respeito, a Proae informou que “A UFRN ainda não possui um 

mecanismo de controle das taxas de evasão e retenção dos beneficiários do PNAES. 

Neste momento (segundo semestre de 2015), a CPA (Comissão Própria de Avaliação) 

está desenvolvendo um trabalho aprofundado nessa direção. O objetivo da referida 

comissão é exatamente o de apresentar um retrato consubstanciado do impacto do 

PNAES na IFES.” 

Quanto a eventuais melhorias nas taxas de evasão e retenção resultante das ações do 

Pnaes, a Proae informou que “Somente agora, com o término de um período razoável 

(no sentido de coincidir com o tempo mínimo exigido para a conclusão de um curso de 

graduação) é que esse tipo de avaliação pode se alicerçar em bases sólidas e não em 

especulações pouco ancoradas em dados empíricos. A nossa expectativa é que o 

trabalho desenvolvido pela CPA, anteriormente mencionado, possa fornecer dados 

seguros sobre as taxas de evasão e retenção de alunos em situação de vulnerabilidade 

social.”  

A ausência de mecanismos de avaliação do impacto das ações do Pnaes na vida 

acadêmica dos alunos assistidos pelo Programa inviabiliza a identificação de eventuais 

deficiências e, consequentemente, deixa de oportunizar à Proae a adoção de medidas 

corretivas visando a mitigar as causas de possíveis insucessos na execução do 

Programa. 
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Com a implantação desses mecanismos de avaliação, a UFRN poderia obter 

informações úteis à verificação do atingimento dos objetivos propostos, tais como a taxa 

de cobertura dos benefícios (quantidade de alunos assistidos/demanda existente), a 

evolução do desempenho dos alunos assistidos, taxas de evasão/retenção e suas causas, 

comparação da evasão/retenção antes e após implantação do Programa, e indicadores de 

eficiência do gasto (custo médio da assistência para formar um aluno em condição de 

vulnerabilidade, gastos médios com aluno assistido/evadido, etc.). 

Na busca da efetividade das políticas públicas, é imperioso que a gestão seja focada em 

resultados, os quais devem ser claramente estabelecidos e perseguidos, jamais 

olvidando os objetivos do Programa. Portanto, é necessária a fixação de metas e 

indicadores que propiciem o efetivo monitoramento e avaliação do desempenho das 

ações executadas, oferecendo ao gestor elementos suficientes para adoção de medidas 

corretivas em caso de eventuais desconformidades. 

 

  
##/Fato## 

Causa 
 

O Pró-Reitor de Assuntos Estudantis não observou o disposto no artigo 5º, parágrafo 

único, inciso II, do Decreto 7.234, de 19 de julho de 2.010, deixando de estabelecer 

mecanismos de avaliação e acompanhamento do Pnaes; não fixou metas nem 

estabeleceu indicadores que permitam o monitoramento e a avaliação das ações 

executadas no âmbito do Programa. 

 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 136/16-R, de 04 de março de 2016, a reitora informou que, para 

cada fase (concessão, renovação, avaliação e cancelamento do auxílio), existem 

módulos que contém inúmeras operações especificas dentro do sistema Sigaa, com 

destaque para os diversos relatórios, tais como: Relatório de Espectro de Renda; 

Relatório de Quantidade de Alunos no Cadastro Único, Relatório de Desempenho 

Acadêmico dos Bolsistas, Relatório de Discentes Prioritários, entre outros. Para 

comprovar essa informação foram apresentadas fotografias das “telas” dos módulos 

citados. 

O fluxo das etapas de concessão, renovação, avaliação e cancelamos dos auxílios foram 

descritos nos seguintes termos: “o discente realiza: adesão ao cadastro único da 

instituição; inscrição do candidato via sistema SIGAA, anexando toda a documentação 

comprobatória das informações prestadas; entrevista social junto à equipe técnica da 

PROAE; desempenho acadêmico do aluno; análise dos processos para estudo e 

avaliação da situação de vulnerabilidade socioeconômica do aluno e o parecer técnico 

definindo o status de deferido ou indeferido à concessão do benefício. 

Existe uma Comissão de Seleção e Avaliação designada através de Portaria da Reitora. 

A Comissão é composta pelo Pró-Reitor de Assuntos Estudantis, dois residentes 

indicados pelo Conselho Administrativo das Residências – CARU, um representante da 

equipe técnica da PROAE e um representante indicado pela Pró-Reitoria de 

Graduação/PROGRAD. A Comissão de Seleção e Avaliação realiza a avaliação e 

homologação dos processos, conforme prevê a Resolução nº 045/2012 – CONSAD (em 

anexo). Na avaliação e seleção dos estudantes são utilizadas as Resoluções nº 

026/2009-CONSAD, de 20 de agosto de 2009 (em anexo), que trata dos critérios para 

avaliação da condição socioeconômica e a nº 045/2012 – CONSAD, de 22 de novembro 
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de 2012, que dispõe sobre a concessão, renovação, avaliação e cancelamento de 

auxílio moradia para estudantes da UFRN, a Resolução nº 169/2008-CONSEPE, de 02 

de dezembro de 2008, que dispõe sobre a instituição do programa de bolsas de 

Assistência Estudantil e regulamenta os procedimentos de concessão, acompanhamento 

e avaliação do impacto destas no desempenho acadêmico dos alunos beneficiados e 

Editais de inscrições para os processos seletivos de assistência estudantil publicados 

semestralmente na página da UFRN, página da PROAE, facebook da PROAE, SIGAA.” 

Acrescentou que é feito acompanhamento do crescimento da assistência estudantil 

através de relatórios anuais dos diversos setores da Instituição, como o Relatório de 

Gestão 2011-2014, onde constam informações acerca da quantidade residências 

universitárias, evolução do número de leitos, número de alunos que recebem Auxílio 

Moradia, além de número de alunos que tiveram pedidos de auxílios deferidos e 

indeferidos. 

Quanto ao controle financeiro, prestou os seguintes esclarecimentos: 

“Temos, na Pró-Reitoria um setor que registra todos os pagamentos realizados, 

exemplo: as despesas para manutenção das residências universitárias como: água, 

energia, gás liquefeito de petróleo, locação de mão-de-obra (porteiro, auxiliar de 

serviços gerais, eletricista), materiais de copa e cozinha, materiais de manutenção de 

bens móveis, materiais de limpeza, materiais permanentes, refeições, água mineral, 

serviço de segurança armada, serviço de dedetização, TV por assinatura e outros. Com 

esses dados fazemos o custo por residência e por residente, conforme relacionamos 

abaixo: 

RESIDÊNCIAS DE 

GRADUAÇÃO 
DESPESAS EM 2014 

INDICADOR Nº DE 

RESIDENTES POR 

RESIDÊNCIA 

PER CAPITA 

SANTA CRUZ R$    233.789,56 60 R$   3.896,49 

PRAÇA CÍVICA R$    232.861,19 24 R$   9.702,55 

MIPIBÚ R$    282.817,95 26 R$ 10.877,61 

CURRAIS NOVOS R$    231.990,72 29 R$   7.999,68 

CAMPUS IV R$    711.199,67 128 R$   5.556,25 

CAMPUS III R$    603.359,89 128 R$   4.713,75 

CAMPUS II R$    345.418,16 64 R$   5.397,16 

CAMPUS I R$    338.452,92 64 R$   5.288,33 

CAICÓ R$    393.430,07 75 R$   5.245,73 

BIOMÉDICA R$    741.856,54 120 R$   6.182,14 

TOTAL.......................... R$ 4.115.176,30 718 R$   5.731,45 

  

Citou ainda as diversas possibilidades de relatórios utilizados no acompanhamento das 

ações de atenção à saúde dos estudantes, com as opções de estratificação por 

especialidade, sexo do beneficiado, procedimento realizado, custo por procedimento, 

etc. 

Por fim, conclui nos seguintes termos: 

“Portanto, a PROAE procura fazer o acompanhamento dos seus programas e assim, 

atingir as metas estabelecidas. A equipe apresenta também através dos relatórios, o 

levantamento das dificuldades enfrentadas para que as metas sejam atingidas, assim 

como, para o atendimento da grande demanda.” 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
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Na manifestação apresentada, são descritas as inúmeras possibilidades de operação do 

módulo “Assistência ao Estudante” do Sistema Integrado de Gestão de Atividades 

Acadêmicas – Sigaa. É inequívoco que o gestor tem à sua disposição uma grande 

quantidade de informações. As ferramentas elencadas possibilitam, de fato, acesso a 

informações relevantes para o gerenciamento do Programa. No entanto, a despeito da 

grande quantidade de informações disponíveis, a UFRN não tem como responder se o 

Pnaes vem atingindo ou não os objetivos pretendidos. É de fundamental importância 

que as informações às quais a Proae tem acesso se consubstanciem em elementos de 

avaliação das ações desenvolvidas. Do contrário, não poderão auxiliar o gestor na 

tomada de decisões, tais como a correção de distorções por ventura existentes. O 

conhecimento da efetiva contribuição de cada ação executada no âmbito do Pnaes para a 

diminuição das taxas de evasão e retenção, por exemplo, poderiam auxiliar o gestor no 

direcionamento de recursos para as ações que se mostrassem mais eficazes no 

atingimento desses objetivos.  

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Estabeleça metas e defina indicadores que permitam o monitoramento 

e avaliação do desempenho do programa de assistência estudantil no âmbito da UFRN, 

notadamente quanto aos objetivos previstos no art. 2º do Decreto nº 7.234/2010. 

 

Recomendação 2: Empreenda ações para avaliar os casos de insucesso entre os 

beneficiários do Pnaes (evasão/retenção), identificando as causas e oportunidades de 

aprimoramento das ações de assistência estudantil. 

 

 

1.2.1.3 CONSTATAÇÃO 
 

A distribuição dos recursos do Programa Nacional de Assistência Estudantil na 

UFRN não se baseia em estudos das demandas do corpo discente. 

 

Fato 
 

De acordo com o caput do art. 4º do Decreto 7.234, de 19 de julho de 2010, as ações de 

assistência estudantil executadas pelas Ifes devem considerar, além das áreas 

estratégicas de ensino, pesquisa e extensão, o atendimento das necessidades 

identificadas junto ao corpo discente. Questionada quanto ao levantamento dessas 

necessidades, a Proae prestou o seguinte esclarecimento: “No momento, estamos 

concluindo um trabalho de levantamento estatístico dos dados referentes ao primeiro 

semestre de 2015. Esse trabalho não foi concluído anteriormente pelo fato de que 

tivemos, neste ano, quase cinco meses de greve dos servidores das IFES o que afetou 

sobremaneira o trabalho desenvolvido na nossa Pró-Reitoria.” 

Quanto à distribuição dos recursos da assistência estudantil para o ano de 2015, a Proae 

informou que o critério utilizado foi a demanda do ano anterior.  

A Resolução nº 023/2015-Consad, de 27 de julho de 2015, fixou os valores destinados a 

cada tipo de auxílio, resultando na previsão de concessão de 10.194 bolsas/auxílios, 

distribuídos da seguinte forma: 

Quadro: Previsão de concessão de bolsas/auxílios para 2015. 

TIPO DE AUXÍLIO ALUNOS BENEFICIADOS 

Moradia 820 

Moradia (em espécie) 1.174 

Alimentação (diretamente com a isenção de 1.500 
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pagamento) 

Alimentação (indiretamente, com preços 

subsidiados de alimentação) 
2.000 

Bolsas acadêmicas 1.500 

Bolsas de apoio administrativo 500 

Bolsa Atleta 100 

Bolsa transporte 1.000 

Auxílio creche 100 

Apoio médico e odontológico 1.500 

TOTAL 10.194 

Fonte: Resolução nº 023/2015-Consad, de 27 de julho de 2015. 

A opção pela distribuição de recursos baseada nos valores alocados no ano de 2014 não 

assegura que as ações do Pnaes atingirão as demandas consideradas prioritárias para os 

alunos, considerando, inclusive, a ausência de estudos para identificação das 

necessidades do corpo discente para a definição da demanda naquele exercício. A 

realização desses estudos visa a evitar a alocação de recursos em áreas não prioritárias 

em detrimento das reais demandas dos alunos. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

O Pró-Reitor de Assuntos Estudantis deixou de observar o disposto no artigo 4º, caput, 

do Decreto 7.234, de 19 de julho de 2010, e não realizou estudos para identificar as 

necessidades do corpo discente de forma a subsidiar as decisões de distribuição dos 

recursos do Pnaes. 

 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por intermédio do Ofício nº 136/16-R, de 04 de março de 2016, a reitora da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte manifestou-se sobre os fatos apontados 

nos seguintes termos: 

“A distribuição dos recursos da assistência estudantil para o ano de 2015 teve como 

critérios as demandas apresentadas no ano anterior, como exemplificados no item 

1.1.1.1. A análise dos relatórios de cada setor da PROAE, onde foram apresentadas, em 

números, as demandas de cada programa. Análise dos valores alocados e gastos no ano 

anterior e por fim as discussões no CONSAD, conselho administrativo da instituição 

onde temos a participação dos representantes discentes. ” 

Adicionalmente, por intermédio do Ofício nº 581/16-R, de 30 de setembro de 2016, a 

reitora da UFRN apresentou os seguintes esclarecimentos: 

 

“Sobre esta Constatação e as respectivas recomendações, vimos esclarecer que a 

distribuição de recursos do PNAES na UFRN para atender a demanda das necessidades 

dos alunos com o perfil previsto na legislação vigente é feita da seguinte forma: parte-se 

da proposta aprovada pelo CONSAD no exercício imediatamente anterior, analisa-se a 

execução dos diversos itens previstos e projeta-se, com base na demanda efetiva 

apurada, expressa na execução orçamentária, as necessidades para o exercício corrente; 

em seguida, elabora-se uma proposta para discussão com os representantes estudantis, 

tendo à frente o Diretório Central dos Estudantes (DCE), que apresenta propostas de 

alterações nos diversos itens de modo a atender as demandas do corpo discente apuradas 

pelas entidades estudantis. Ao mesmo tempo, a mesma proposta de utilização dos 

recursos do PNAES é apresentada e discutida pela Reitoria com os diretores de Centros 

Acadêmicos e de Unidades Acadêmicas Especializadas. Essas reuniões resultam numa 
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proposta consensual entre esses atores institucionais que é submetida à apreciação do 

Conselho de Administração (CONSAD), que conta com a representação dos estudantes 

dentre seus conselheiros, conforme documentação anexa (Anexo 2).” 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Inicialmente, em documento sem número, anexo a e-mail enviado em 05 de novembro 

de 2015, foi informado que a distribuição de recursos do Pnaes do ano de 2015 se deu 

“com base na demanda do ano anterior”.  

Embora tenha afirmado, por intermédio do Ofício nº 136-R, de 04 de março de 2016, 

que teriam sido considerados relatórios de demanda produzidos pela Proae nas 

discussões para alocação de recursos do Pnaes, não foram apresentados nenhum desses 

relatórios. 

Em 30 de novembro de 2016, após a Reunião de Busca Conjunta de Soluções, a reitora 

informou que a proposta de distribuição de recursos do Pnaes teria sido discutida com 

os alunos, através do Diretório Central de Estudantes, que teriam, inclusive, apresentado 

propostas de alterações de modo a atender as demandas do corpo discente. Em que 

pesem as informações prestadas pela reitora, não foram apresentados quaisquer 

documentos que comprovem a participação de estudantes nessas discussões. Para 

comprovar a participação dos alunos na distribuição dos recursos, foi apresentada 

relação de membros do Consad, onde pode-se perceber a presença de discentes. O 

simples fato do Consad ter alunos entre seus conselheiros não é indicativo de que foram 

consideradas as demandas do corpo discente na distribuição dos recursos. O 

atendimento das necessidades por ventura identificadas junto ao corpo discente, como 

preconiza o caput do art. 4º do Decreto 7.234, de 19 de julho de 2010, poderia ser 

evidenciado através da apresentação de estudos quanto à demanda efetiva dos alunos 

pelos auxílios oferecidos no âmbito do Pnaes, utilidade para a qual a mera relação de 

membros do Consad, evidentemente, não se presta. 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Realize estudo para identificação da demanda efetiva por benefícios 

da assistência estudantil. 

 

Recomendação 2: Promova a distribuição de recursos do Pnaes, entre os diversos tipos 

de auxílios oferecidos pela UFRN, baseando-se nos estudos de demanda a serem 

realizados. 

 

 

1.2.1.4 CONSTATAÇÃO 
 

A UFRN concede bolsas/auxílios para alunos que não se enquadram no perfil 

socioeconômico estabelecido para o programa. 

 

Fato 
 

De acordo com o caput do art. 5º do Decreto 7.234, de 19 de julho de 2010, devem ser 

atendidos no âmbito do Pnaes prioritariamente os estudantes oriundos da rede pública 

de educação básica ou com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio. 
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Além desses critérios, a Ifes pode estabelecer outros requisitos, desde que estejam em 

consonância com os objetivos do Programa, elencados no art. 2º do mesmo dispositivo 

legal, quais sejam: democratizar as condições de permanência dos jovens na educação 

superior pública federal; minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na 

permanência e conclusão da educação superior; reduzir as taxas de evasão e retenção; e 

contribuir para a promoção da inclusão social pela educação.  

Como ferramenta de auxílio no processo seletivo dos solicitantes de bolsas/auxílios, foi 

instituído, através da Resolução nº 169/2008-CONSEPE, de 02 de dezembro de 2008, o 

Cadastro Único de Bolsistas da UFRN. Os alunos pleiteantes às bolsas devem responder 

questionário com perguntas relativas à sua condição socioeconômica, tais como renda 

familiar, condições de moradia, itens de conforto, etc. A cada questão é atribuída uma 

pontuação que, somadas, resultam no score individual do aluno. A partir da pontuação 

total obtida por cada aluno é formado um ranking no qual são considerados prioritários 

à percepção de bolsas de assistência estudantil os discentes que obtêm score igual ou 

inferior a 70. 

Com os recursos do Pnaes são ofertadas bolsas acadêmicas (pesquisa, extensão e 

monitoria), auxílios (transporte, moradia, creche, atleta, alimentação, óculos e 

instrumentos) e bolsas de apoio administrativo. De acordo com informações prestadas 

pelo Pró-Reitor de Assuntos Estudantis, como regra geral “Os Processos Seletivos para 

a renovação/inscrição para os Programas da Assistência Estudantil da UFRN, são 

executados em três etapas principais, quais sejam: Inscrição do candidato via o sistema 

Sigaa, anexando toda documentação comprobatória das informações prestadas; 

entrevista social junto a equipe técnica da PROAE e a análise dos processos para 

estudo e avaliação da situação de vulnerabilidade socioeconômica do aluno, com o 

Parecer Técnico definindo o status de deferido ou indeferido à concessão do benefício. 

A Comissão de Seleção e Avaliação, realiza a avaliação e homologação dos processos, 

conforme prevê a Resolução 045/2012 – CONSAD. Na avaliação e seleção dos 

estudantes é utilizada, o que dispõe a Resolução 026/2009 – CONSAD (em anexo), que 

trata dos critérios para avaliação da condição socioeconômica, além de algumas 

orientações específicas para cada Programa, como por exemplo, não ter domicílio no 

local sede do seu curso (para a Bolsa Residência), desempenhar atividades em turnos 

consecutivos na Universidade (para a bolsa alimentação), participar de competições 

esportivas representando a UFRN (para auxílio atleta), dentre outros.” 

Para a concessão de auxílios, acrescenta o Pró-Reitor, “a Proae lança editais abertos a 

todos os estudantes que se considerem em vulnerabilidade sócio-econômica. Os 

interessados se cadastram, fornecendo informações e anexando documentos no sistema 

eletrônico. Após essa etapa, os candidatos são entrevistados por profissionais do 

serviço social.” Doutro modo, não obstante a redação do art. 5º do Decreto 7.234 não 

deixar dúvidas quanto à obrigatoriedade da observância do critério renda como 

balizador na concessão das bolsas, de acordo com o Pró-Reitor, as bolsas acadêmicas de 

pesquisa, extensão e monitoria são distribuídas da seguinte forma: “um quantum de 

bolsas é distribuído para cada uma das pró-reitorias. Estas lançam editais para 

projetos coordenados por docentes. Os docentes que têm seus projetos aprovados têm 

direito a uma cota de bolsas e selecionam os seus bolsistas. ” Neste caso, os alunos são 

selecionados independentemente de avaliação socioeconômica. Em pesquisa realizada 

na base de dados do Cadastro Único foram identificados bolsistas que são definidos 

como “não prioritários”, ou seja, que não se enquadram nos critérios para recebimento 

de bolsas (matrículas 2011045200, 2009035429, 2013062864, 2013012011, 

2013083640, 2013037182, 2013034627, 2012954160 e 2014043658). Há casos de 

beneficiários de bolsas que sequer constam da base de dados do Cadastro Único 

(matrículas 2011037399, 2011044188 e 2010019431), evidenciando completo 
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descontrole da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis quanto aos critérios de escolha e 

seleção dos destinatários dos recursos do Pnaes. 

De acordo com o Anexo II da Resolução nº 023/2015-Consad, de 27 de julho de 2015, 

que trata da distribuição interna dos recursos do Tesouro Nacional para o exercício de 

2015, foram alocados para a execução das ações de Assistência Estudantil R$ 28,14 

milhões, dos quais R$ 9,42 milhões foram destinados ao custeio de bolsas para as quais 

os candidatos não precisam comprovar vulnerabilidade socioeconômica. O Programa 

Nacional de Assistência Estudantil tem objetivos claramente definidos. Ao ignorar o 

critério de renda per capita, a UFRN se afasta da consecução desses objetivos. A 

democratização das condições de permanência, redução de taxas de evasão e retenção, e 

a minimização dos efeitos das desigualdades sociais resultam, consequentemente, num 

processo contínuo e consistente de inclusão social. Indubitavelmente, o direcionamento 

de um terço dos recursos a alunos que não se encontram em situação socioeconômica 

desfavorável não vai contribuir para que a UFRN atinja os objetivos propostos pelo 

Pnaes. 

 

  
##/Fato## 

Causa 
 

O Pró-Reitor de Assuntos Estudantis deixou de observar o disposto no artigo 5º, caput, 

do Decreto 7.234, de 19 de julho de 2010 e permitiu a concessão de benefícios do Pnaes 

para alunos com perfil socioeconômico diferente do estabelecido naquele Decreto. 

 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por intermédio do Ofício nº 136/16-R, de 04 de março de 2016, a reitora da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte manifestou-se sobre os fatos apontados 

nos seguintes termos: 

“Na constatação 1.1.1.1 informamos os procedimentos adotados pela PROAE para 

conceder as bolsas/auxílios. Todos os inscritos passam pela análise socioeconômica da 

equipe técnica da PROAE. 

Em relação às Bolsas Acadêmicas (pesquisa, extensão e monitoria), importa ressaltar 

que, embora seus critérios de indicação estejam relacionados ao mérito acadêmico dos 

candidatos, a situação de vulnerabilidade sócio-econômica é critério de desempate. 

Entretanto, vale a pena ressaltar o que preconiza o Decreto-Lei 7.234, de 19 de julho de 

2010 no seu artigo 5º: “Serão atendidos no âmbito do PNAES prioritariamente 

estudantes oriundos da rede pública de educação básica ou com renda familiar per 

capita de até um salário mínimo e meio, sem prejuízo de demais requisitos fixados pelas 

instituições federais de ensino superior. ” A UFRN, embora não atenda exclusivamente 

o faz prioritariamente. Assim, se tomarmos o montante de recursos do PNAES em todo 

o ano de 2015, as 815 bolsas acadêmicas que foram destinadas a estudantes que não se 

enquadram como prioritários representam menos de 20% do montante de recursos, o 

que confirma o atendimento prioritário aos estudantes com renda per capita familiar 

inferior a 1,5 salário-mínimo. ” 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
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A UFRN não demonstrou que os critérios adotados na seleção de candidatos às bolsas 

acadêmicas estão alinhados com os objetivos do Programa, elencados no art. 2º do 

Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010, quais sejam: democratizar as condições de 

permanência dos jovens na educação superior pública federal; minimizar os efeitos das 

desigualdades sociais e regionais na permanência dos jovens na educação superior 

pública federal; minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na 

permanência e conclusão da educação superior; reduzir as taxas de evasão e retenção; e 

contribuir para a promoção da inclusão social pela educação. A seleção baseada 

exclusivamente no “mérito acadêmico”, definitivamente, não se coaduna com os 

objetivos do Programa. 

O Decreto instituidor do Pnaes estabelece a condição socioeconômica como elemento 

principal de seleção de beneficiários dos recursos do Pnaes. As Ifes até podem 

estabelecer outros requisitos, porém, jamais promover o rebaixamento do requisito 

principal a critério de desempate. Neste caso, não se estaria atingindo prioritariamente, 

como de fato a UFRN não está, o público alvo do Pnaes. 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Normatizar a concessão de bolsas e auxílios custeados com recursos 

do Pnaes de modo a não permitir a destinação do benefício a alunos que não se 

enquadrem nos critérios de renda per capita máxima definidos para o programa. 

 

Recomendação 2: Desde que exista discentes elegíveis interessados, abstenha-se de 

conceder novas bolsas e auxílios custeados com recursos do Pnaes a alunos que não se 

enquadram nos critérios socioeconômicos estabelecidos no Decreto 7.234. 

 

 

1.2.1.5 CONSTATAÇÃO 
 

Falta de clareza na definição dos critérios de seleção dos beneficiários dos auxílios 

concedidos pela UFRN com recursos do Pnaes.  

 

Fato 
 

A análise do Edital nº 002/2015.1-Proae, que trata do Processo Seletivo dos Auxílios da 

Assistência Estudantil (Auxílio Óculos, Auxílio Creche e Auxílio Atleta) resultou na 

constatação da adequação dos critérios de seleção adotados pela Proae para os 

candidatos aos Auxílios Óculos e Creche, notadamente quanto à situação de 

vulnerabilidade socioeconômica do aluno. 

No ano de 2015, foram oferecidos 150 auxílios no valor de R$ 200,00 para 

complementar as despesas com aquisição de óculos com lentes corretivas (receitado por 

médico oftalmologista) para alunos que se encontrem comprovadamente em estado de 

vulnerabilidade socioeconômica, assim definido na Resolução nº 026/2009-Consad. 

Para os alunos que têm filhos menores de até seis anos de idade foram oferecidos 100 

Auxílios Creche no valor mensal de R$ 100,00. Para ter direito a receber o auxílio, além 

da situação de vulnerabilidade socioeconômica, o aluno deve provar que a criança está 

sob sua guarda e apresentar recibo de pagamento a creche, escola, babá ou cuidadora. 

Entretanto, as regras para concessão do Auxílio Atleta, benefício no valor de R$ 400,00 

mensais oferecido a 20 atletas matriculados na UFRN, não são bem definidas. O edital 

usa conceitos imprecisos, como “atleta de alto rendimento”. Neste caso não é necessário 

comprovar vulnerabilidade socioeconômica, como nos demais auxílios. Objetivamente 
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o aluno precisa apenas comprovar que participa das seleções esportivas da UFRN e que 

está filiado à federação a qual está ligada sua modalidade esportiva. O edital menciona 

ainda a necessidade de apresentação de currículo desportivo sem, no entanto, atribuir 

critério objetivo de avaliação deste currículo.  

Para nenhum dos auxílios ofertados no edital são estabelecidos critérios claros de 

desempate entre os pleiteantes. Como o número de auxílios é limitado, seria necessária 

a determinação de critérios objetivos para classificação dos candidatos em caso de 

quantidade maior de alunos atender os requisitos requeridos no edital. 

 

  
##/Fato## 

Causa 
 

O Pró-Reitor de Assuntos Estudantis não estabeleceu critérios objetivos para seleção de 

alunos beneficiários de auxílios custeados com recursos do Pnaes, de forma que tais 

critérios estivessem alinhados com os objetivos do Programa e com os critérios de 

vulnerabilidade socioeconômica previstos no Decreto nº 7.234/2010. 

 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por intermédio do Ofício nº 136/16-R, de 04 de março de 2016, a reitora da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte manifestou-se sobre os fatos apontados 

nos seguintes termos: 

“Os critérios da instituição para concessão das bolsas de assistência estudantil são 

definidos através de resoluções, como: - Resolução nº 169/2008-CONSEPE, de 02 de 

dezembro de 2008 (em anexo), que dispõe sobre a instituição do programa de bolsas de 

Assistência Estudantil e regulamenta os procedimentos de concessão, acompanhamento 

e avaliação do impacto destas no desempenho acadêmico dos alunos beneficiados; - 

Resolução nº 181/2011-CONSEPE, de 27 de dezembro de 2011(em anexo), que altera a 

Resolução nº 169/2008-CONSEPE, de 02 de dezembro de 2008, para regulamentar o 

apoio institucional à mobilidade estudantil no âmbito do Programa de Assistência 

Estudantil; - Resolução nº 027/2012-CONSEPE, de 17 de abril de 2012 (em anexo), que 

altera a Resolução nº 169/2008-CONSEPE, de 02 de dezembro de 2008, para inclusão 

do Auxílio Creche e do Auxílio de Incentivo às Atividades Esportivas como ações 

apoiadas no âmbito do Programa de Assistência Estudantil e modifica a designação da 

assistência estudantil nas modalidades de alimentação, transporte, moradia e apoio à 

mobilidade estudantil; - Resolução nº 045/2012-CONSAD, de 22 de novembro de 2012 

(em anexo), que dispõe sobre a concessão, renovação, avaliação e cancelamento de 

Auxílio Moradia para estudantes da UFRN; - Resolução nº 028/2009-CONSAD, de 20 

de agosto de 2009 (em anexo), que regulamenta o Art. 2º da Resolução nº 169/2008-

CONSEPE, de 02 de dezembro de 2008, que estabelece normas relativas ao programa 

de bolsas de assistência estudantil da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - 

UFRN. Todas as resoluções são discutidas e aprovadas nos respectivos colegiados e 

conta com a participação de representantes do corpo discentes, docentes e técnico-

administrativos. 

Além das resoluções são publicados os Editais com as normas dos Processos Seletivos 

para os Programas de Assistência estudantil nas modalidades: Auxílio Óculos, Auxílio 

Creche, Auxílio Atleta, Bolsa Residência, Auxílio Alimentação, Auxílio Transporte. 

Nos Editais constam os objetivos dos programas, os critérios para concessão e 

renovação do benefício, como o aluno bolsista deve proceder para a renovação do 

benefício, datas das inscrições, locais das entrevistas, horário, documentos necessários, 
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como é analisado e julgado os pedidos de concessão das bolsas, da divulgação do 

resultado parcial, dos recursos e das disposições finais.  

A PROAE dispõe de outros auxílios para promover a permanência dos estudantes nos 

seus cursos de graduação. A Pró-Reitoria criou auxílios monetários para possibilitar ao 

aluno vencer empecilhos à sua permanência na universidade (Auxílio Óculos, Auxílio 

Creche) ou para oferecer igualdade de oportunidades (auxílio para aquisição de 

passaporte e vistos, auxílio para aquisição de instrumentos acadêmicos).” 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em sua manifestação o Gestor elenca as resoluções de seus órgãos colegiados que 

tratam da concessão de bolsas e auxílios na UFRN. Em nenhum momento se refere à 

falta de critérios de desempate nos editais de concessão de bolsas e auxílios, no geral, 

ou à falta de clareza nos editais de concessão de Auxílio Atleta, especificamente.  

Na concessão de bolsas e auxílios com utilização de recursos do Pnaes, impende atentar 

para a obediência aos objetivos do Programa, previstos no art. 2º do Decreto nº 7.234, 

de 19 de julho de 2010. Necessário ainda se faz o direcionamento, prioritário, dos 

recursos do Programa para alunos com renda familiar per capita inferior a um salário 

mínimo e meio, conforme previsto no artigo 5º do mesmo Decreto. Ao selecionar 

bolsistas sem observância do critério de vulnerabilidade socioeconômica a UFRN se 

distancia dos objetivos pretendidos pelo Pnaes. 

Quanto à ausência de critérios de desempate entre os candidatos às bolsas e auxílios, se 

faz necessário o aprimoramento dos editais publicados pela Proae, no sentido de 

promover a transparência e impessoalidade que se espera do processo de seleção. 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Normatizar os critérios de desempate entre os candidatos às bolsas e 

auxílios custeados com recursos do Pnaes. 

 

Recomendação 2: Estabelecer critérios objetivos para seleção dos candidatos à bolsa 

atleta. 

 

 

1.2.1.6 CONSTATAÇÃO 
 

Ausência de cobrança de contrapartida dos discentes para a renovação dos auxílios 

concedidos no âmbito do Programa Nacional de Assistência Estudantil. 

 

Fato 
 

Como contrapartida para renovação do Auxílio Alimentação, o item 1.3 do Edital nº 

001/2015.2-Proae estabelece que o aluno beneficiário do auxílio deve apresentar 

desempenho acadêmico satisfatório, conforme previsto na Resolução nº 045-Consad, de 

22 de novembro de 2012. Desempenho acadêmico satisfatório, segundo a citada 

Resolução, é medido através da apuração do Índice de Eficiência de Carga Horária 

(IECH) e do Índice de Eficiência em Período Letivo (IEPL), que deve ser igual ou 

superior ao valor médio desses índices para os alunos do mesmo curso. No segundo 
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semestre de 2015, mesmo não alcançando os índices requeridos, dos 2.298 discentes 

contemplados no primeiro semestre de 2015, 1.017 alunos tiveram o auxílio renovado. 

A ausência de controle quanto ao cumprimento da contrapartida exigida dos discentes 

contemplados com os auxílios também foi verificada na renovação dos beneficiários da 

Residência Estudantil. Foram identificados 815 alunos, dentre os 2.072 beneficiados no 

primeiro semestre de 2015, que, apesar de não ter desempenho acadêmico satisfatório, 

tiveram permanência renovada. 

Tendo em vista os objetivos do Programa, que inclui o combate à evasão e a 

consequente elevação da taxa de sucesso, faz-se necessária atuação da Proae no sentido 

de realizar efetivo acompanhamento do desempenho dos alunos beneficiários, 

intervindo oportunamente no intuito de evitar a situação verificada, onde 

aproximadamente 40% dos beneficiários deixaram de atingir os índices propostos como 

contrapartida para a renovação do auxílio. 

 

  
##/Fato## 

Causa 
 

A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis não acompanha o cumprimento da contrapartida 

acadêmica exigida dos alunos beneficiários do Pnaes. 

 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por intermédio do Ofício nº 136/16-R, de 04 de março de 2016, a reitora da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte manifestou-se sobre os fatos apontados 

nos seguintes termos: 

“Como informado na constatação 1.1.1.1 o processo de renovação da Bolsa Residência, 

Auxílio Moradia, Auxílio Creche, Auxílio Atleta, Apoio a Mobilidade Acadêmica, 

Auxílio para Aquisição de Instrumentos Acadêmicos são realizados pela equipe técnica 

da PROAE através da avaliação socioeconômica, desempenho acadêmico e outros 

critérios estabelecidos em Resoluções e Editais da instituição. As Bolsas de Apoio 

Técnico e Administrativo são renovadas a partir da solicitação da unidade onde o 

bolsista desempenha suas atividades para a PROAE. Na PROAE a equipe técnica faz 

avaliação socioeconômica e de desempenho acadêmico do discente. A renovação sendo 

homologada pela PROAE é encaminhada para a Seção de Bolsas cadastrar a renovação. 

No sistema SIPAC a PROAE disponibiliza um formulário de Plano de Atividades, onde 

a unidade deve preencher as informações do bolsista de apoio técnico e administrativo 

como: Unidade de Lotação, Setor de desenvolvimento das atividades, Nome do 

Bolsista, Matrícula, Carga Horária Semanal, Período de Recesso, Nome do 

Orientador/Tutor, Objetivos, Descrição das atividades, Cronograma de atividades, 

desempenho do Bolsista.” 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em sua manifestação, o Gestor descreve as etapas do processo de renovação das bolsas 

concedidas sem, no entanto, justificar os 1.017 Auxílios Alimentação e 815 Auxílios 

Moradia renovados no segundo semestre de 2015 sem que os alunos tivessem atingido 

os índices de desempenho acadêmico previstos na Resolução nº 045-Consad, de 22 de 
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novembro de 2012. Uma vez definidos o Índice de Eficiência de Carga Horária (IECH) 

e do Índice de Eficiência em Período Letivo (IEPL) como critérios de contrapartida, 

cumpre à UFRN cobrar dos alunos ao menos alguma justificativa em caso de não 

atingimento dos índices mínimos exigidos. O acompanhamento desses índices 

implicará, certamente, em impacto positivo na redução da taxa de retenção dos discentes 

atendidos pelo Pnaes. 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Exigir dos alunos, para renovação das bolsas e auxílios, o 

cumprimento dos critérios de contrapartida previstos na Resolução nº 045-Consad, de 

22 de novembro de 2012, especialmente no que se refere ao atingimento do Índice de 

Eficiência de Carga Horária (IECH) e do Índice de Eficiência em Período Letivo 

(IEPL). 

 

Recomendação 2: Criar mecanismos de identificação das dificuldades enfrentadas pelos 

alunos para atingimento do Índice de Eficiência de Carga Horária (IECH) e do Índice de 

Eficiência em Período Letivo (IEPL). 

 

 

2 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS                    

2.1 MOVIMENTAÇÃO                                   

2.1.1 QUANTITATIVO DE PESSOAL                        

2.1.1.1 CONSTATAÇÃO 
 

Cumprimento parcial do Termo de Conciliação Judicial Geral de 05 de novembro 

de 2007, firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a União. 

 

Fato 
 

Em 5 de novembro de 2007, foi firmado o Termo de Conciliação Judicial Geral – TCJ 

entre o Ministério Público do Trabalho – MPT e a União, com o objetivo de eliminar e 

evitar as diversas ações civis públicas ajuizadas pelo MPT em face da União, 

relativamente à utilização de empregados terceirizados em órgãos e entidades da 

administração pública federal em discordância com o permissivo legal, nos autos da 

Ação Civil Pública nº 00810200601710007. 

 

Para fins de verificar o atendimento a esse Termo na UFRN, observou-se que os 

terceirizados em situação irregular haviam sido contratados via Fundação de Apoio para 

prestar serviço junto ao complexo hospitalar da Universidade, com o objetivo de suprir 

a carência de mão-de-obra. 

 

Nesse contexto, o Contrato no 3146.21.1411 – Melhoria da qualidade das ações 

acadêmicas nos hospitais universitários da UFRN, no valor de R$ 73.897.886,42, de 

vigência entre 4/11/2011 a 10/2/2015, foi firmado com a Funpec no intuito de garantir a 

manutenção dos contratos desses terceirizados para o complexo hospitalar. 

 

O prazo para cumprimento do Termo e substituição dos terceirizados irregulares, sob 

pena de responsabilidade, considerando os termos do Acórdão TCU nº 

2.681/2011Plenário, foi prorrogado para 31 de dezembro de 2012, no entanto o 

contrato com a Funpec foi ampliado nos exercícios de 2012 e 2013, sendo admitidos 

mais funcionários do que demitidos. Nesse sentido, ao invés de haver substituição dos 
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funcionários em situação irregular até 31 de dezembro de 2012, foram realizadas novas 

contratações.  

 

Apenas no período de agosto de 2014 a fevereiro de 2015 que o número de demissões 

foi superior ao de admissões, caracterizando descumprimento do prazo constante do 

Acórdão nº 2.681/2011Plenário, conforme demonstrado na tabela a seguir: 

 
Tabela – Quantitativo de admissões e demissões por exercício dos funcionários da Funpec que foram 

vinculados ao complexo hospitalar 

Exercício Admissões Demissões Diferença 

Até 2010 322 

  2011 50 31 19 

2012 147 37 110 

2013 86 47 39 

2014 30 250 -220 

2015 

 

264 -264 

Total 635 629 6 

Fonte: Anexo I do MEMORANDO ELETRÔNICO N° 8/2016 – PROPLAN, de 13 de Abril de 2016 

 

Ressalte-se que apenas com a celebração do contrato de gestão entre a UFRN e a 

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh, tais funcionários foram sendo 

substituídos por pessoal celetista concursado para os hospitais. A UFRN teve aprovada 

a sua adesão à Ebserh através da Resolução nº 10/2012-CONSUNI, de 20 de dezembro 

de 2012. 

 

Conforme demonstrado na tabela, restam seis funcionários que, em razão de amparo 

legal, ainda mantém vínculo contratual: duas afastadas até 30 de junho de 2016, duas 

com aposentadoria por invalidez, uma afastada aguardando perícia e uma com 

estabilidade até 5 de maio de 2016. 

 

Além dos funcionários contratados via Funpec para o complexo hospitalar, verificou-se 

que a UFRN realizou a contratação daquela Fundação para provimento de mão-de-obra 

na realização de atividades permanentes da instituição e que também caracterizam 

terceirização irregular, conforme demonstrado em item próprio deste relatório. 

 

Até o exercício de 2013, informações relativas à terceirização irregular de cargos 

vinham sendo demonstradas no Relatório de Gestão da UFRN, inclusive em 2013 foram 

demonstrados quantitativos de funcionários contratados via Funpec com lotação na 

Universidade. A partir de 2014, no entanto, não consta mais informação deste tipo no 

Relatório de Gestão. 

 

Em 2014 a informação no Relatório de Gestão é de que o subitem 7.1.4.2 Terceirização 

irregular de Cargos não se aplica à UFRN. No Relatório de Gestão de 2015, apesar de 

haver previsão de informação, em relação ao item Gestão de pessoas, acerca das: "ações 

adotadas para identificar eventual irregularidade relacionada ao pessoal, 

especialmente em relação à acumulação remunerada de cargos, funções e empregos 

públicos e à terceirização irregular de cargos, demonstrando as medidas adotadas 

para tratar a irregularidade identificada", apenas é citado o assunto acumulação, não 

sendo tratada a terceirização irregular. (Original sem grifo) 

 

Tanto nos exercícios de 2014 quanto 2015, no entanto, as informações sobre 

terceirização irregular se aplicam à UFRN e deveriam estar demonstradas no relatório 

de gestão, pois mesmo considerando que houve adesão à Ebserh em 2012, todos os 
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contratos com a Funpec foram firmados pela Universidade para contratação de mão-de-

obra para o complexo hospitalar ou para executar atividades na própria instituição.  

 

Nesse contexto, verificou-se que ocorreu a substituição dos terceirizados contratados 

para o complexo hospitalar para fins de atendimento do Termo de Conciliação Judicial 

Geral, de 5 de novembro de 2007, apesar de não ter sido cumprido o prazo. A pendência 

relacionada a seis funcionários se deve a aspectos legais que possuem previsão de 

resolução. Cabe ressaltar, no entanto, a existência de contratações adicionais em período 

posterior ao prazo de substituição e, ainda, para execução de atividades permanentes da 

UFRN. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Entendimento equivocado, por parte do gestor, da caracterização da terceirização 

irregular. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 138/2016-PROPLAN, de 29 de abril de 2016, a UFRN informou: 

 

“a) A contratação de pessoal pela FUNPEC dá-se unicamente para o apoio ao 

desenvolvimento de projetos acadêmicos da UFRN, nos termos estabelecidos no 

Decreto n° 7423/2010. 

 

Esclarecemos que o suposto ‘crescimento de terceirizados irregulares entre 2010 e 

2013’ refere-se à contratação de pessoal para o desenvolvimento de atividades nos 

hospitais universitários, em consonância com o projeto acadêmico ‘Melhoria da 

qualidade das ações acadêmicas dos hospitais universitários da UFRN’, encerrado em 

fevereiro de 2015. As variações existentes nessas contratações são decorrentes das 

necessidades apresentadas pelos hospitais universitários ao longo desse período. 

 

A partir dos contratos de gestão firmados entre a UFRN e a Empresa Brasileira de 

Serviços Hospitalares (EBSERH), para a gestão dos hospitais universitários da UFRN, 

em 29 agosto de 2013, as necessidades do pessoal para apoio ao projeto acadêmico 

supracitado foram sendo gradualmente supridas com a participação do pessoal 

contratado, através de concurso público, pela EBSERH. 

 

b) Sobre a ‘ausência de informações de terceirizados irregulares a partir do relatório de 

gestão de 2014’, vimos esclarecer que, a partir de 2014, o relatório de gestão passou a 

ser apresentado através do Sistema E-Contas do TCU, no qual os quadros referidos nos 

relatórios de exercícios anteriores não mais eram solicitados, sendo substituídos pelo 

item 7.1.4.2 ‘Terceirização irregular de cargos’. Como entende-se que as contratações 

de pessoal feitas pela FUNPEC não configuram ‘terceirização irregular’, posto que estão 

legalmente amparadas, a UFRN não prestou nenhuma informação neste item.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

O gestor corrobora que houve o crescimento da quantidade de pessoal contratado entre 

2010 e 2013 e justifica as variações por serem decorrentes das necessidades 

apresentadas pelos hospitais universitários ao longo desse período. 

 

Acerca da ausência de informações no relatório de gestão, a UFRN apresenta o 

entendimento de que as contratações de pessoal realizadas por meio da Funpec não 
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caracterizam terceirização irregular, o que, conforme detalhado e analisado em item 

próprio deste relatório, não procede, uma vez tanto os projetos contratados com a 

fundação de apoio como as atividades realizadas pelos funcionários contratados por 

meio desses projetos são contínuos e, na prática, estão suprindo a escassez de servidores 

da Universidade. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Monitorar os contratos com os seis funcionários que ainda mantém 

vínculo com a fundação de apoio em decorrência do Contrato nº 3146.21.1411, de 

forma a manter informações atualizadas quanto à rescisão no plano de providências 

permanente da UFRN. 

 

 

2.1.2 PROVIMENTOS                                    

2.1.2.1 INFORMAÇÃO 
 

Descumprimento, pela Unidade, dos prazos previstos no art. 7º da IN/TCU nº 

55/2017. 

 

Fato 
 

A partir da análise de 765 atos de pessoal referentes ao exercício de 2015, sendo 564 

atos de admissão, 148 atos de aposentadoria e 53 atos de concessão de pensão, 

constatamos que foi realizado o cadastramento dos atos no Sistema de Apreciação e 

Registro dos Atos de Admissão e Concessões (Sisac). 

 

Quanto à disponibilização, via Sisac.Net/TCU, dos atos de admissão e concessão de 

aposentadoria e pensão, exercício 2015, para análise e emissão do parecer do controle 

interno, verificou-se o descumprimento dos prazos exigidos no art. 7º da IN/TCU nº 

55/2007 em 22 atos, correspondendo a 2,87 % do total de 765 atos cadastrados. 

#/Fato## 

Analisando-se as informações apresentadas por meio do Ofício nº 257/2016-DAP, de 18 

de abril de 2016, foram consideradas pertinentes e, ainda, o percentual não foi 

considerado relevante. 

 

Quadro: Descumprimento de Prazos de atos cadastrados no Sisac.Net/TCU - exercício de 2015. 

Item 

S.A 

02 

Siape Nome 

Dias 

entre o 

Ato e o 

Registro 

Justificativa apresentada pela UFRN 

2 0345198 

10793208-05-2016-

000008-5 237 

“[...] da impossibilidade técnica de 

implantar a pensão civil no Siape, uma vez 

que esse sistema estava impedindo servidor 

com vínculo de Dedicação Exclusiva ser 

beneficiário de pensão. Ressaltamos que a 

situação só foi corrigida pelo Ministério do 

Planejamento e Gestão em fevereiro/2016.” 3 0345259 

10793208-05-2016-

000009-3 167 

5 0348850 

10793208-05-2015-

000040-6 127 

“[...] do movimento grevista realizado nas 

instituições federais de ensino no período 

de maio a outubro de 2015, gerando 

acúmulo de serviço em diversos setores.”  

 
8 0347528 

10793208-04-2015-

000200-0 158 

9 0572564 

10793208-04-2015-

000199-3 84 

11 0346922 

10793208-04-2015-

000235-3 74 

12 0348228 

10793208-04-2015-

000233-7 73 
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Item 

S.A 

02 

Siape Nome 

Dias 

entre o 

Ato e o 

Registro 

Justificativa apresentada pela UFRN 

13 0349081 

10793208-04-2015-

000195-0 136 

15 0348853 

10793208-04-2015-

000180-2 138 

16 0348953 

10793208-04-2015-

000191-8 154 

18 0349912 

10793208-04-2015-

000190-0 121 

19 0350100 

10793208-04-2015-

000179-9 82 

20 0349580 

10793208-04-2015-

000192-6 161 

21 0350396 

10793208-04-2015-

000194-2 143 

22 0350699 

10793208-04-2015-

000204-3 61 

25 0572564 

10793208-04-2015-

000199-3 84 

27 0350396 

10793208-04-2015-

000194-2 143 

7 7346845 

10793208-04-2015-

000108-0 62 

“Trata-se de revisão de aposentadoria, 

alteração posterior.” 

14 0349021 

10793208-04-2015-

000234-5 159 

“O servidor estava com o CPF desativado 

na Receita Federal, o que impedia o 

cadastro da aposentadoria no Siape. Houve 

notificação e suspensão do pagamento do 

servidor até a regularização.” 

17 0349132 

10793208-04-2015-

000159-4 83 

“[...] da necessidade de diligências junto à 

Procuradoria Federal, uma vez que o 

servidor de matrícula Siape nº. 0349132 é 

beneficiário de decisão judicial a ser 

incorporada na aposentadoria.” 

23 1169119 

10793208-04-2015-

000178-0 251 

“O cadastro da servidora estava ativo na 

UFRJ, de modo que não foi possível efetuar 

o lançamento da aposentadoria no Siape. 

Foram feitas diversas tentativas junto a 

UFRJ, mas a situação só foi resolvida em 

outubro/2015.”  

26 1220965 

10793208-04-2015-

000125-0 223 

“A servidora foi aposentada 

compulsoriamente e, logo em seguida, foi 

necessário efetuar a retificação tendo em 

vista processo de aposentadoria por 

invalidez em tramitação.” 10 1220965 

10793208-04-2015-

000093-8 221 

Fonte: Sisac.Net/TCU -  exercício de 2015 e Ofício nº 257/2016-DAP, de 18 de abril de 2016 

 

A UFRN ressaltou que está melhorando o acompanhamento dos prazos de cadastro dos 

processos no Sisac.Net/TCU, com a criação de ação e indicador de desempenho no 

planejamento estratégico da Progesp, de modo a melhorar o fluxo dos processos e 

controle dos procedimentos, a fim de minimizar ocorrências de atrasos e melhorar o 

acompanhamento. 

 

Apesar da equipe de auditoria não ter considerado o percentual relevante, a melhoria do 

fluxo dos processos quanto às ocorrências dos atrasos pela Unidade Gestora é 

necessária, uma vez que o descumprimento dos prazos previstos no art. 7º da IN/TCU nº 

55/2007 sujeitará o responsável às sanções da Lei nº 8.443/92, conforme parágrafo 3º 

deste mesmo artigo. 

  
##/Fato## 
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2.1.3 Gestão de Pessoas  

2.1.3.1 CONSTATAÇÃO 
 

Ausência de documentação comprobatória que fundamente a acumulação de 

cargos com o regime de Dedicação Exclusiva - DE. 

 

Fato 
 

Com base nas análises realizadas nos atos de pessoal, concessões do exercício de 2015, 

não foi possível comprovar que os servidores, abaixo relacionados, receberam 

adequadamente a gratificação de Dedicação Exclusiva – DE concomitante com o 

exercício de outra atividade remuneratória, em desacordo com a Lei nº 3.780/1960: 

 

Quadro – Exercício da DE concomitante com o exercício de outra atividade. 

Matrícula 

SIAPE 

Data da 

Aposentadoria Órgãos das Atividades Exercidas 

1000511 (1) 26/08/2015 

a) Secretaria de Educação do Rio Grande do Norte; 

a) b) UFRN- Dedicação Exclusiva 

0345020 (2) 20/03/1989 

a) a) Ipern e INSS, conforme declaração da pensionista (em 

20/07/2015); 

b) b) UFRN- Dedicação Exclusiva 
Fonte: (1) Processo Nº 23077.031265/2015-56 – fls. 06 e (2) Processo nº 23077.043159/2015-15 – fls.2 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Procedimento inadequado e não tempestivo que permitisse à UFRN detectar a 

acumulação indevida para os servidores com recebimento de DE concomitante com o 

exercício de outra atividade remuneratória nas concessões da aposentadoria e pensão – 

exercício de 2015. 

   
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

A UFRN em resposta Solicitação de Auditoria nº. 201601502/02, de 13/04/2016, por 

meio do OFÍCIO Nº 257/2016-DAP, de 18 de abril de 2016, informou que: 

 

“[...] os servidores [...] exerceram regime de trabalho em dedicação exclusiva anterior 

as datas de suas aposentadorias.” 

 

“[...] a PROGESP, através da Coordenadoria de Acumulação de Cargos, instaurará 

processo administrativo de acumulação de cargos dos servidores identificados que 

acumularam regime de trabalho de dedicação exclusiva com outra atividade, a fim de 

regularizar a situação dos servidores.” 

 

“[...] Os atos de admissão, pensão e aposentadoria são precedidos de procedimentos 

para apuração de acumulo de cargos, assim como aqueles que alteram o regime de 

trabalho.” 

   
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Diante das informações prestadas pela UPC, identificamos a instauração dos respectivos 

processos administrativos nº 23077.023247/2016-81 (Siape: 0345020) e nº 

23077.023226/2016-66 (Siape: 000511) com vistas à apuração das concessões do 

regime de dedicação exclusiva com eventual acumulação de outro vínculo público. 
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Devemos ressaltar que o regime de dedicação exclusiva, conforme a legislação, 

pressupõe a exclusividade entre a administração e o servidor, cabendo à administração o 

pagamento da remuneração e ao servidor a renúncia ao exercício de qualquer outro 

cargo ou emprego, de natureza pública ou privada, diferentemente daquele no qual foi 

empossado. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Promover, nos casos de confirmação do descumprimento em relação 

aos processos administrativos instaurados, a restituição do valor referente ao adicional 

da DE nos períodos em que houve o exercício concomitante com outra atividade 

remunerada. 

 

Recomendação 2: Adotar rotina para avaliar a acumulação no ato da abertura de cada 

processo de concessão de aposentadoria ou de pensão, informando, nos casos de 

verificação de impropriedades, os procedimentos adotados para a regularização da 

situação no respectivo processo.  

 

 

3 CONTROLES DA GESTÃO                           

3.1 CONTROLES EXTERNOS                             

3.1.1 ATUAÇÃO DO TCU/SECEX NO EXERCÍCIO              

3.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Providências da UFRN quanto aos itens dos Acórdãos nº 458/2014-TCU-2ª 

Câmara, nº 2619/2015-TCU-Plenário e nº 4444/2016 - TCU - 2ª Câmara sobre os 

quais houve determinação ou recomendação para manifestação da CGU. 

 

Fato 
 

Os Acórdãos nº 458/2014-TCU-2ª Câmara, nº 2619/2015-TCU-Plenário e nº 4444/2016 

- TCU - 2ª Câmara, em seus itens 1.9, 9.3 e 1.7, respectivamente, previram atuação da 

CGU, da seguinte forma: 

 

- Conforme o item 1.9 do Acórdão nº 458/2014-TCU-2ª Câmara, o TCU recomendou à 

Controladoria‐Geral da União no Rio Grande do Norte informasse nas próximas contas 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, as providências adotadas para sanear 

as ocorrências apontadas nos itens 1.7 e 1.8 daquela deliberação; 

- Conforme o item 9.3 do Acórdão nº 2619/2015-TCU-Plenário, o TCU determinou à 

Controladoria‐Geral da União (CGU) que informasse no próximo relatório de auditoria 

de gestão da UFRN sobre os itens 9.3.1 e 9.3.2; e 

 

- Conforme o item 1.7 do Acórdão nº 4444/2016 ‐ TCU ‐ 2ª Câmara, o TCU determinou 

à Controladoria‐Geral da União (CGU) que se manifestasse, na próxima prestação de 

contas da UFRN, acerca do efetivo cumprimento do subitem 9.2.1 do Acordão 

6.785/2014-TCU-2º Câmara. 

 

Nesse contexto as medidas adotadas pela Unidade para cada item citado nos referidos 

Acórdãos estão demonstradas a seguir. 

 

Acórdão nº 458/2014-TCU-2ª Câmara 
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“1.7.1. ausência de justificativa de preços nas Dispensas 60001/2011 e 60004/2011, 

celebradas com a Fundação Norte Riograndense de Pesquisa e Cultura ‒ Funpec, em 

desacordo com o disposto no art. 26, inciso III, da Lei nº 8.666/1993;” 

 

Dos contratos analisados durante os trabalhos que fundamentaram a emissão do 

Relatório de Auditoria nº 201505107, foi verificada, nos processos referentes aos 

contratos firmados entre FUNPEC e a UFRN, a existência de planilhas do custo do 

projeto identificando as despesas operacionais e administrativas da fundação e o valor 

total da remuneração à FUNPEC. 

 

“1.7.2. ausência de cadastramento, no SPIUnet, de imóveis locados de terceiros em 

nome da Unidade Gestora, em desacordo com a orientação contida no subitem 5.1.3 do 

Manual do SPIUnet;” 

 

Por meio do Memorando nº 226/2013 - DMP, de 20/9/2013, enviado em anexo ao 

Ofício nº 678/13-R, de 20/9/2013, a UFRN informou à CGU que: "Através do processo 

nº 23077.058454/2012-23, homologado pela Superintendência do Patrimônio da 

União/RN (Ofício 1179/2013/SPU-RN) foi realizado o cadastramento dos imóveis sob a 

responsabilidade desta UFRN em regime de locação de terceiros." 

 

Nesse contexto e, ainda, conforme Quadro A.6.3 - Distribuição Espacial dos Bens 

Imóveis de Uso Especial Locados de Terceiros, constante do Relatório de Gestão de 

2013, havia 15 imóveis nessa situação distribuídos entre Natal (12), Parnamirim (2) e 

Santa Cruz (1), que se encontravam cadastrados no SPIUnet, conforme consulta 

realizada no sistema MACROS da CGU. Nesse sentido, a recomendação foi 

considerada atendida em 16/7/2014. 

 

“1.7.3. ausência de alimentação do Sisac nos prazos previstos no art. 7º da IN/TCU 

55/2007;” 

Apesar de ainda ocorrer o descumprimento de prazo para alimentação do SISAC, o 

percentual não foi considerado relevante e, ainda, foram consideradas pertinentes as 

justificativas apresentadas, conforme demonstrado em item próprio deste relatório de 

auditoria. 

 

“1.7.4. ausência de avaliação periódica de todos os imóveis sob a responsabilidade da 

UFRN, no SPIUnet, os quais se encontram com a validade vencida, em 

desconformidade com o previsto no subitem 4.6.2, alínea c, da ON-Geade-004;” 

 

Com o objetivo de verificar os critérios utilizados pela UFRN para avaliação dos 

imóveis para fins de alienação, aquisição, locação e arrendamento, aferindo o 

atendimento à ON-GEADE-004 – MP/SPU, foi realizado trabalho de auditoria, 

consubstanciado no Relatório nº 201409567, dos quais podem ser destacados os 

seguinte trechos: 

 

“[...] constatou-se a ausência de avaliações, por parte da UFRN, em 

conformidade com o manual de avaliações da SPU (Secretaria de Patrimônio da 

União) trazidos pela orientação normativa da SPU, a ON-GEADE-004/2003.  

 

[...]contatou-se a SPU-RN no sentido de obter o entendimento dessa situação 

atualmente. Decorrente desse contato, a SPU-RN disponibilizou o Memorando 

Circular Nº 151/2011/SPU-GAB, de 24/11/2011, o qual trata de orientar as 

superintendências estaduais quanto à competência da SPU para elaboração e 

avaliação de laudos de avalição. 
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O memorando citado afirma: ‘[...] parece-nos evidente que a SPU não tem 

atribuição na elaboração de laudo para locação de imóveis de terceiros para 

instalação de entes da administração indireta. Primeiro porque a União não é 

proprietária do imóvel a ser locado e nem pretende adquiri-lo; segundo porque a 

SPU não tem autorização legal para se imiscuir na gestão patrimonial de 

entidades outras que não a União.’ 

 

Portanto, considerando o entendimento trazido no memorando acima, podemos 

deduzir que a UFRN não deva ser impelida a seguir o manual que orienta as 

avalições de imóveis da SPU. 

 

Destarte, a UFRN pode entender que as suas avaliações de imóveis devem seguir 

métodos e padrões gerais aceitos por outras instituições de ensino para 

elaboração de avaliações de imóveis urbanos, como, por exemplo, a NBR14653. 

[...] 

Diante do exposto, faz-se necessário o estudo e análise da UFRN acerca do 

assunto com o fito de convencionar uma normatização mínima a ser seguida pela 

Superintendência de Infraestrutura da UFRN quando da elaboração dos laudos 

de avaliação de imóveis.” 

 

A recomendação emitida no Relatório nº 201409567, finalizado em 2015, foi no sentido 

de: Buscar junto à Superintendência de Infraestrutura da UFRN uma padronização 

mínima quando da elaboração dos laudos de avaliação de imóveis. 

 

Em relação à questão específica da avaliação periódica dos imóveis, a CGU-

Regional/RN, após o resultado do trabalho citado e o entendimento da ausência de 

obrigatoriedade de aplicação da ON-GEADE-004 – MP/SPU para a UFRN, reviu seu 

posicionamento e, para 2016 a recomendação que será acompanhada por meio do Plano 

de Providências Permanente será no seguinte sentido: 

 

“Reafirmamos a necessidade de estabelecimento de cronograma para as diversas ações a 

serem implementadas pela UFRN para viabilizar a avaliação dos imóveis, sendo 

necessário que a UFRN repense a sua política com relação ao controle e avaliação do 

patrimônio imobiliário, elaborando normas próprias, conforme o caso, que sejam 

adequadas à realidade da instituição de ensino superior.” 

 

“1.7.5. liberação, no exercício de 2011, de parcelas dos Convênios 164/2007 e 

61/2007, quando parcelas anteriores, inclusive de outros exercícios, não haviam sido 

objeto de prestação de contas, em desacordo com o previsto no art. 21, § 2º, da 

Instrução Normativa/STN 1/1997;” 

 

“1.7.6. ausência de comprovação/análise de parcelas liberadas em exercício 

anteriores, inclusive com pendência de três anos, do convênio 164/2007, em desacordo 

com o previsto no art. 31 da Instrução Normativa/STN 1/1997;” 

 

A recomendação da CGU para o acompanhamento dos itens 1.7.5 e 1.7.6 foi a seguinte: 

“Condicione a liberação de parcelas de instrumentos de transferência à comprovação 

integral de parcelas anteriormente recebidas, em cumprimento aos normativos 

aplicáveis ao instrumento, a saber: IN/STN nº 01/97, Portaria Interministerial nº 

127/2008, IN/STN nº 01/97 e Portaria nº 507/2011.” 

 

Em manifestação de 16/7/2014, a UFRN se manifestou da seguinte forma: “Segundo a 

Lei nº 8.958/1994, alterada pela Lei nº 12.863/2013, a execução de recursos 

provenientes de convênios com as fundações de apoio obedecerá a regulamento 
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específico a ser definido pelo Governo Federal. Com isso, entendemos que os 

instrumentos jurídicos firmados coma FUNPEC não mais obedecem aos normativos 

referidos na recomendação.” 

 

Como a legislação aplicável e que rege a relação entre fundações e universidades foi 

alterada, a recomendação foi cancelada. No entanto, em auditoria realizada no final de 

2015 e início de 2016 com o objetivo de avaliar a gestão da unidade quanto ao 

macroprocesso denominado Gestão de Projetos Acadêmicos, referente à ligação da 

Universidade com a Fundação de Apoio, com os resultados expressos em itens próprios 

deste relatório, verificou-se que os contratos firmados entre a UFRN e a FUNPEC 

possuem cláusula expressa de apresentação prestação de contas e, ainda, a previsão para 

a maioria dos contratos firmados com recursos da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte corresponde à apresentação de prestação de contas parcial 30 dias antes da 

liberação da parcela subsequente ou semestralmente, o que ocorrer primeiro. 

 

“1.7.7. transferência de recursos do Reuni para a Funpec, no exercício de 2011, por 

meio do Convênio 164/2007, em desacordo com a jurisprudência desta Corte 

(Acórdãos 1.507/2008-TCU-Plenário e 2.731/2008-TCU-Plenário, subitem 9.2.28);” 

 

A recomendação da CGU acerca deste tópico foi: “Abstenha-se de transferir recursos a 

fundação de apoio os recursos provenientes do REUNI, conforme determina o item 

9.2.28 do Acórdão nº 2731/2008-Plenário.” 

 

A última manifestação da UFRN foi de que a recomendação está acatada e vem sendo 

cumprida. Nesse sentido, em auditoria realizada no final de 2015 e início de 2016 com o 

objetivo de avaliar a gestão da unidade quanto ao macroprocesso denominado Gestão de 

Projetos Acadêmicos, referente à ligação da Universidade com a Fundação de Apoio, 

foram avaliados os contratos firmados com a FUNPEC para a execução de obras, 

conforme demonstrado em item próprio deste relatório. 

 

“1.8. Recomendar à Universidade Federal do Rio Grande do Norte que avalie a 

oportunidade, conveniência e viabilidade técnica e econômica de se implementarem 

medidas adicionais com vistas à economia e eficiência do uso de energia elétrica, tais 

como, a título exemplificativo: 

1.8.1. a utilização de sensores de presença ou outros mecanismos de 

controle de uso de lâmpadas e de aparelhos de ar condicionado, inclusive com 

possíveis aperfeiçoamentos dos referidos sistemas por setores técnicos da própria 

Universidade, tais como controles centrais de utilização de salas e acompanhamento de 

consumo em tempo real em central informatizada; 

1.8.2. uso de energia eólica e solar, especialmente tendo em vista o 

potencial da região e o envolvimento da Universidade na área de pesquisa, extensão e 

inovação tecnológica. Sugere-se dar preferência às tecnologias desenvolvidas pela 

própria UFRN ou em parceria com outras instituições públicas com vistas à redução de 

custos e à possível produção de turbinas de pequeno e médio porte, caso seja 

necessário, para fins de difusão do uso da tecnologia pela população e empresas 

locais;” 

 

Tendo em vista a ausência de trabalhos específicos da CGU que resultassem em 

recomendações quanto a este assunto, foram solicitadas à UFRN informações sobre 

providências para o atendimento da recomendação constante dos itens 1.8.1 e 1.8.2. 

 

Por meio do Memorando nº 038/2016-SIN, de 13 de abril de 2016, a UFRN 

encaminhou despachos contendo as seguintes informações: 
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a) Despacho do Diretor de Meio Ambiente, de 12/4/2016: 

 

“1 - O referido Acórdão recomenda à UFRN que-avalie a oportunidade, 

conveniência e viabilidade técnica e econômica de se implementarem medidas 

adicionais com vistas à economia e eficiência do uso de energia elétrica. Cita, a 

título exemplificativo a utilização de sensores de presença ou outros mecanismos 

de controle de uso de lâmpadas e de aparelhos de ar condicionado, controles 

centrais de utilização de salas e acompanhamento de consumo em tempo real em 

central informatizada, além de ações relativas à produção de energia de matriz 

eólica e solar, dando preferência às tecnologias desenvolvidas pela própria 

UFRN ou em parceria com outras instituições públicas; 

 

2 - É reconhecido que a UFRN possui diversas ações voltadas à melhoria 

contínua do uso racional da energia elétrica, dentre as quais citamos que as 

edificações são dotadas de circuitos elétricos devidamente dimensionados e 

divididos em quadros de distribuição que contemplam o fornecimento de energia 

para consumo essencial e não-essencial (climatização), as luminárias, lâmpadas 

e reatores especificados são mais eficientes, aparelhos condicionadores de ar tipo 

split são adquiridos com exigência de classificação INMETRO de eficiência 

energética maior possível, de modo a não infringir a competitividade dos 

certames licitatórios, os novos projetos arquitetônicos que contemplam as 

variáveis de orientação e proteção das fachadas; além da cobertura com material 

termoacústico e declividades de tal modo que permitem uma maior eficiência 

energética (envoltória de arquitetura); 

 

3 - São adotados controles centrais de reserva e utilização dos espaços da UFRN, 

notadamente os auditórios, anfiteatros, salas de aula e salas de reunião, sendo 

que em alguns casos o agendamento e monitoramento pode ser feito em ambiente 

virtual (vide espaços BCZM, dentre outros), como forma de melhor gerenciar o 

uso de energia elétrica para iluminação, climatização e equipamentos; 

 

4 - Esta Superintendência de Infraestrutura-SIN possui central de monitoramento 

que permite o acompanhamento remoto dos parâmetros do uso de energia 

elétrica (consumo, curva de carga etc.) nas edificações localizadas no campus 

central correlatos. É importante destacar que embora a referida central de 

monitoramento, sob gestão da Diretoria de Manutenção da SIN, não possui 

estrutura de equipamentos e pessoal capaz de monitorar todas as edificações da 

UFRN (atualmente cerca de 30 edificações são monitoradas). Entretanto, os 

resultados colhidos com o monitoramento nos níveis atuais permitem uma 

avaliação para o adequado planejamento de um sistema de gestão da qualidade 

energia para toda a UFRN e os consequentes investimentos; 

 

5 - No tocante ao uso de fontes alternativas de energia, cumpre destacar que 

embora a UFRN possua diversos projetos de pesquisa em andamento, não temos 

conhecimento de nenhuma aplicação de novas tecnologias em escala suficiente ao 

uso institucional; 

 

Por fim, entendemos que os técnicos da Diretoria de Projetos e Obras e da 

Diretoria de Manutenção deverão ser consultados de modo a confirmar e 

complementar as informações aqui apresentadas para melhor resposta à 

solicitação em comento. 

[...] 

b) Informação da Diretoria de Projetos e Obras, de 12/4/2016: 
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A Administração Central da UFRN, de há muito tempo, tem se preocupado com 

os elevados custos de Energia Elétrica no Campus Central da UFRN e nas 

demais localidades tais como Campi do Interior, residências universitárias, etc. 

Para a efetiva diminuição do consumo tem adotado a utilização de máquinas e 

aparelhos de ar condicionado com selo do INMETRO classe A e motores de 

elevado rendimento. 

No sistema de Iluminação substituiu todas as lâmpadas de novos projetos e 

reformas e projetos antigos por lâmpadas de menor potência e de alto 

rendimento. Exemplificando: mudando lâmpadas fluorescentes de 40W, cujo fluxo 

luminoso é de 2550 lumens, por lâmpada T5 de 32w, com fluxo luminoso de 

2700W. Vem implementando a utilização, sempre que possível, de sistemas de 

iluminação tipo LED. No que tange a administração do consumo e demanda de 

energia, instalou o sistema CCK que fornece a medição de 17 grandezas 

elétricas, dentre as quais destacamos as de maior interesse que são consumo em 

tempo real e demandas, além de comportamentos adversos da rede elétrica, tais 

como medição de transientes, oportunizando a correção destes sintomas através 

da instalação de dispositivos e bancos de capacitores. O sistema CCK fornece 

também a curva de carga que possibilita influir no comportamento do usuário 

relativamente ao período em que este desenvolve as suas atividades. 

Com relação às energias renováveis, ainda de forma incipiente, há projetos e 

pesquisas na utilização de energia fotovoltaica e os setores competentes de 

pesquisa desenvolvem outras pesquisas avançadas na utilização de sistemas 

mistos, isto é: hidráulica, eólica e fotovoltaica. No aquecimento dágua, não temos 

grandes instalações, citamos apenas o uso de energia solar para aquecimentos da 

água de banho nos setores esportivos. Existe ainda forte pesquisa desenvolvida 

pelo departamento de Eletricidade na área de energia eólica e sua viabilidade 

para aplicação nas instalações da UFRN.” 

 

“1.8.3. adote providências com vistas a identificar as causas e evitar que cursos da 

UFRN obtenham baixo conceito nas avaliações do Enade, conforme se verificou nas 

edições 2008, 2009, 2010 e 2011 do referido exame.” 

 

As providências indicadas pela Universidade não foram suficientes para evitar que 

outros cursos obtivessem baixo conceito nas avaliações do Enade e o desempenho geral 

da UFRN diminuísse, conforme demonstrado em item próprio deste relatório de 

auditoria. 

 

Acórdão nº 2619/2015-TCU-Plenário 

 

“9.3.1. a tempestividade da atualização dos valores dos contratos inseridos no Siasg, 

considerando os valores dos respectivos aditivos (item 6.2 da instrução acostada à peça 

11);” 

 

A recomendação da CGU relacionada a este item de “Manter atualizados os valores dos 

contratos inseridos no SIASG, considerando os valores dos respectivos aditivos”, foi 

considerada atendida em 6/8/2013, conforme verificado no Relatório de Auditoria nº 

201215307, que constatou a atualização dos dados em 90% da amostra analisada. 

 

“9.3.2. a pertinência da manutenção do adicional de periculosidade dos servidores 

Siape 348475, 346141, 1199408, 346605, 346385, bem como sobre o ressarcimento de 

valores, caso indevidos, pelos servidores Siape 348475, 346141, 1199408, 346605, 

346385 e 1349234 (item 6.5 da instrução acostada à peça 11).” 
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A recomendação da CGU com relação a este item foi a seguinte: “Verificar a 

pertinência da manutenção do adicional de periculosidade dos servidores SIAPE nºs 

348475, 346141, 1199408, 346605, 346385 e 1349234, após a emissão das novas 

Portaria de Descrição de Atividades, conforme art. 5º da ON-SRH/MPOG nº 02/2010.” 

 

Com vistas a convalidar as informações apresentadas pela Unidade, por ocasião da 

Auditoria Anual de Contas – exercício 2012, verificamos, pelo exame da documentação 

pertinente, ou seja, das portarias de localização, dos laudos técnicos e das portarias de 

concessão do benefício, contidas nos respectivos processos, disponibilizados por meio 

do Ofício nº 294/2013-DAP, de 04/04/2013, em resposta à Solicitação de Auditoria nº 

201305993/007, de 04/04/2013, o atendimento à legislação aplicável ao assunto. Assim, 

consideramos atendida a recomendação. 

 

Acórdão nº 4444/2016-TCU-2ª Câmara 

 

9.2.1 do Acordão 6.785/2014-TCU-2ª Câmara determinou à UFRN que se abstivesse de 

“efetuar transferência de recursos do Idema/RN, a título de ressarcimento de 

remuneração de Giuseppi Costa, em razão da cessão realizada pelo órgão estadual.” 

 

Por meio do Ofício nº 265/2016-DAP, datado de 28 de abril de 2016, a UFRN 

informou: 

 

“Conforme comprovantes extraídos do Sistema Integrado de Administração Financeira 

do Governo Federal – SIAFI (docs. anexos), no período de 2010 a 2016, não foram 

repassados valores a título de reembolso de cessão do servidor Giuseppi da Costa ao 

IDEMA/RN (CNPJ/MF n. 08.242.166/0001-26).” 

 

“Oportunamente, esclarecemos que o aporte financeiro repassado àquela instituição 

no ano de 2014 trata-se de ‘devolução de saldo remanescente referente ao Convênio 

01/2008-IDEMA/UFRN’, portanto objeto diverso de reembolso de cessão do referido 

servidor.”  

 

Ressalte-se que a documentação encaminhada pela UFRN convalida as informações 

apresentadas. 

  
##/Fato## 

3.1.1.2 CONSTATAÇÃO 
 

Providências insuficientes da UFRN para evitar conceitos baixos no Enade, 

havendo piora no desempenho da Unidade no exame em relação a 45% dos cursos 

avaliados nos exercícios de 2011 e 2014. 

 

Fato 
 

O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) avalia o rendimento dos 

concluintes dos cursos de graduação, em relação aos conteúdos programáticos, 

habilidades e competências adquiridas em sua formação. O Conceito Enade é um 

indicador de qualidade que avalia o desempenho dos estudantes a partir dos resultados 

obtidos no exame e está disponível no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais – INEP. O conceito é apresentado em cinco categorias (1 a 5), sendo que 

1 é o resultado mais baixo e 5 é o melhor resultado possível, na área. 

 

A UFRN, no relatório de Gestão referente ao exercício de 2015, demonstrou os 

resultados do exame Enade realizado em 2014, que foi divulgado no final de 2015, 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
94 

contemplando a avaliação de 39 cursos de graduação em comparação com os exercícios 

de 2005, 2008 e 2011. Os resultados obtidos estão sintetizados na tabela a seguir para os 

cursos e exercícios demonstrados:  

 

Tabela – Quantidade de cursos avaliados distribuídos nos conceitos Enade 
Quantidade de cursos com 

conceito ENADE 

Exercício 

2005 % 2008 % 2011 % 2014 % 

1 0 0% 1 4% 0 0% 0 0% 

2 0 0% 3 13% 2 6% 6 15% 

3 8 36% 10 42% 8 24% 16 41% 

4 12 55% 7 29% 12 36% 14 36% 

5 2 9% 3 13% 11 33% 3 8% 

Total de cursos avaliados 22 100% 24 101%* 33 99%* 39 100% 

Fonte: Tabela 3 - Conceitos dos cursos da UFRN avaliados no Enade em 2014 constante do Relatório de 

Gestão 2015 

* A soma não totaliza os exatos 100% devido aos arredondamentos. 

 

Pode-se depreender da análise da tabela que dentre os quatro exercícios, o de 2014 é o 

que tem menor percentual em relação ao conceito “5” e o maior percentual em relação 

ao conceito “2”, demonstrando uma piora expressiva no desempenho da Instituição de 

Ensino medido por intermédio deste instrumento.  

 

Apesar de o conceito “4”, ainda na faixa mais alta de avaliação ter se mantido estável 

entre 2011 e 2014, o crescimento para o conceito “3”, na faixa mediana, não pode ser 

considerado positivo, pois não resulta de uma melhora do desempenho da faixa menor 

de avaliação, mas da diminuição da maior.  

 

Evidência disso é que dos 33 cursos avaliados em ambos os exercícios de 2011 e 2014, 

15 tiveram diminuição do valor corresponde ao conceito Enade, o que corresponde a 

45% de cursos com queda no desempenho avaliado pelo indicador. 

 

Em relação aos resultados obtidos a Universidade destacou, no Relatório de Gestão de 

2015, o processo de avaliação interna ou auto avaliação, que fornece apoio às atividades 

acadêmicas e é conduzido pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), no entanto, não 

justificou ou prestou informações adicionais quanto à queda do desempenho da UFRN 

no exame. 

 

Em relação ao assunto, o item 1.8 do Acórdão nº 458/2014-TCU-2ª Câmara, contém 

recomendação à UFRN para que a instituição: 

“1.8.3. adote providências com vistas a identificar as causas e evitar que cursos da 

UFRN obtenham baixo conceito nas avaliações do Enade, conforme se verificou nas 

edições 2008, 2009, 2010 e 2011 do referido exame.” (Original sem grifo) 

 

Apesar da recomendação, as eventuais providências adotadas não foram suficientes para 

evitar que cursos obtivessem baixo conceito nas avaliações do Enade e o desempenho 

geral da UFRN diminuísse. 

 

Nesse contexto, é necessário um estudo da Unidade que resulte em providências 

efetivas e que englobem toda a instituição no sentido de impedir que uma parte fique em 

situação menos favorecida, mas que também não seja afetada a parcela que ainda se 

mantém como núcleo de excelência, prejudicando como um todo a qualidade do ensino 

da Universidade. 

  
##/Fato## 

Causa 
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O foco nos cursos de baixo desempenho no Enade em detrimento do processo de 

avaliação como um todo permitiu que cursos já bem avaliados diminuíssem o seu 

conceito e diminuísse o desempenho geral da Instituição. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Conforme o Anexo III do MEMORANDO ELETRÔNICO N° 8/2016 – PROPLAN, de 

13 de Abril de 2016, a Universidade apresentou o seguinte esclarecimento: 

 

“1. Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE é realizado pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – INEP/MEC, obedecendo a um 

calendário trienal, e constitui-se num componente do SINAES que visa contribuir para a 

permanente melhoria da qualidade do ensino de graduação. O conceito Enade é 

expresso em faixas que variam de 1 a 5, e, à medida que esse valor aumenta, melhor terá 

sido o desempenho no exame. 

2. Nos períodos citados (2008, 2009, 2010 e 2011) o exame foi aplicado aos cursos das 

áreas de Humanas, Exatas, Tecnológica e Licenciaturas em 2008; das áreas de Ciências 

Aplicadas em 2009; das áreas de Saúde em 2010, repetindo-se em 2011 os cursos 

avaliados em 2008, conforme calendário trienal de avaliação. 

 

Nesse contexto, a Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD, juntamente com a 

Coordenação dos Cursos, divulga antecipadamente o Exame, acompanha o processo de 

inscrição dos estudantes e avalia os resultados buscando identificar causas dos baixos 

índices e, de forma mais ampla, traça estratégias para a melhoria da qualidade dos 

cursos e a conseqüente elevação do conceito Enade. Nesse sentido, apresentamos as 

seguintes estratégias realizadas nos períodos questionados. 

 

Sobre a divulgação do processo. Ela tem início antes do período de realização do 

Exame por meio de reuniões com os coordenadores e estudantes dos cursos habilitados, 

objetivando esclarecer as etapas do processo, sua obrigatoriedade e participação 

responsável do estudante. Nessas reuniões buscamos antecipar as possíveis 

dificuldades, e alguns cursos utilizam a metodologia de oficinas de aprendizagem na 

tentativa de retomar conteúdos e desenvolver competências e habilidades relativizadas 

ao longo do curso. 

Reforçamos o trabalho de divulgação do Exame, por meio da produção de material 

impresso e virtual (cartazes, folder, marcadores e vídeos) disponibilizados aos 

estudantes participantes. 

 

Sobre a avaliação dos resultados. Após a divulgação dos resultados pelo INEP, a 

PROGRAD, juntamente com a Comissão Própria de Avaliação - CPA analisa os 

conceitos obtidos e por meio de reuniões discutem ações para a melhoria e elevação dos 

conceitos. 

 

De forma permanente e contínua, a PROGRAD desenvolve Programas Institucionais 

para a melhoria da qualidade do ensino, dentre os quais, destacamos: 

• Os programas Monitoria e Tutoria auxiliam os alunos com déficits de 

conteúdo, através de estratégias diversas, desenvolvidas por monitores e 

tutores, incluindo plantões de dúvidas regulares, fortalecendo a 

aprendizagem; 

• O Programa de Educação Tutorial - PET estimula o desenvolvimento de 

atividades acadêmicas que integram ensino, pesquisa e extensão e o 
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Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID que 

promove a articulação da universidade com as escolas da rede básica, 

também se apresentam como reforço acadêmico, na medida em que os 

estudantes envolvidos agregam à sua trajetória acadêmica experiências de 

aprendizagem em suas áreas específicas e consequentemente melhoram o 

desenvolvimento de competências e habilidades; 

• Direcionado aos componentes curriculares, mas com o foco na melhoria 

da qualidade do ensino, temos o Programa de Apoio à Melhoria da 

Qualidade dc Ensino de Graduação-PAMQEG, cujos recursos destinam-

se à aquisição de materiais e serviços que visem incentivar o 

desenvolvimento de metodologias, recursos didáticos, procedimentos, 

avaliações e tecnologias que proponham a melhoria do ensino e 

aprendizagem, com características inovadoras; 

• Para atender aos docentes, destacamos o Programa de Atualização 

Pedagógica - PAP que oferece cursos regulares de capacitação e 

atualização, abordando temáticas da prática docente, tais como: 

dificuldades de aprendizagem, relacionamento professor x alunos, 

motivação, utilização de metodologia ativas e inovadoras no ensino 

superior, dentre outras. 

 

Destacamos, ainda, a reformulação do Regulamento de Graduação quanto à orientação 

acadêmica. A partir da reformulação, a orientação passou a ser sistêmica e mais efetiva 

para os estudantes, sobretudo para aqueles com necessidades educacionais especiais e 

com dificuldades na evolução da sua integralização curricular. Estes últimos 

enquadram-se no Regime de Observação do Desempenho Acadêmico - RODA, 

garantindo apoio e supervisão direta do seu orientador. 

 

De forma regular e contínua, a PROGRAD realiza o acompanhamento e atualização 

dos Projetos Pedagógicos dos Cursos - PPC. Esta ação decorre de reuniões com 

coordenadores e colegiados de cursos e membros dos Núcleos Docentes Estruturantes, 

objetivando incentivar e aprofundar discussões relativas à atualização curricular e às 

Diretrizes Curriculares Nacionais. 

 

No que refere ao processo contínuo de avaliação interna, destaca-se as intervenções da 

Comissão Própria de Avaliação - CPA, que atua nos processos de auto-avaliação de 

curso, acompanha e sistematiza a avaliação da docência, realizada semestralmente por 

estudantes e docentes, num processo metodológico que busca o conhecimento, a análise 

crítica dos resultados, bem como a proposição de medidas de ajustes e intervenção em 

relação às dificuldades constatadas. 

 

Diante das estratégias elencadas, informamos que os cursos pontuados com baixo 

desempenho no período de 2008 a 2011, ao longo do processo avaliativo trienal, 

apresentou elevação dos conceitos, passando de conceito 2 para conceitos 3 e 4, 

conforme disposto abaixo. 

 

Dos cursos que obtiveram conceito 2, em 2008, Engenharia de Materiais, Engenharia 

Têxtil, Filosofia e Engenharia de Produção, na avaliação do triénio seguinte (2011), os 

três primeiros elevaram seus conceitos para 3 e o último para 4. O curso de Matemática 

Licenciatura (Caicó) também elevou para 3 o conceito Enade no ano de 2014. 

 

O curso de Estatística, que obteve conceito 2, em 2009, não passou por processo de 

avaliação externo no triénio seguinte por decisão metodológica do próprio INEP. Neste 

caso, ressalta-se que o curso passou por processo de avaliação interna, resultando na 
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indicação de várias ações para melhoria do curso, incluindo atualização na estrutura 

curricular. 

 

O curso de Fisioterapia, que obteve conceito 2, em 2010, passou para conceito 4, em 

2013; 

 

Dos cursos com conceito 2, em 2011, Filosofia elevou o conceito para 3 e Física para 

conceito 4, em 2014.” 

 

Por meio do Ofício nº 161/2016-PROPLAN, de 13 de maio de 2016, a Unidade Gestora 

acrescentou as seguintes informações: 

“Em face dos índices divulgados em 2015, ressalta-se que o acompanhamento dos 

cursos foi intensificado e ao longo do período 2015-2016, foram realizados estudos para 

identificar as causas do baixo desempenho das áreas avaliadas. Esses estudos indicaram 

a necessidade de: 

 Revisão de estruturas/projetos pedagógicos dos cursos de graduação; 

 Realização de estudos das Novas Diretrizes para os cursos de Licenciatura; 

 Realização de estudos para a Revisão do Regulamento da Graduação; 

 Desmembramento das coordenações de cursos de Bacharelados e Licenciaturas, 

reduzindo o número de estudantes por coordenação, e, consequentemente 

permitindo melhoria na acessibilidade pedagógica; 

 Realização de oficinas de auto avaliação por meio da CPA; 

Realização de oficinas pedagógicas para a análise dos relatórios de avaliação dos cursos 

emitidos pelo INEP.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Do esclarecimento prestado pela Universidade, depreende-se que, em relação ao 

desempenho, houve foco em cursos que obtiveram baixo conceito em anos anteriores e 

que melhoraram. No entanto, as providências citadas não foram suficientes para evitar 

que outros cursos obtivessem baixo conceito nas avaliações do Enade e o desempenho 

geral da UFRN diminuísse. 

 

Em relação às providências citadas relacionadas ao índice divulgado em 2015, é 

necessário realizar o monitoramento das próximas avalições para aferir a sua 

efetividade. 

 

Não houve manifestação da UFRN justificando a ausência de informações no Relatório 

de Gestão de 2015 quanto à queda do desempenho da UFRN no exame. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Elaborar estudo com vistas a identificar as causas da oscilação das 

avaliações obtidas no exame Enade, adotando providências pertinentes às causas 

identificadas de forma a contribuir para a melhora do desempenho da UFRN no referido 

exame. 

 

 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
98 

3.2 CONTROLES INTERNOS                             

3.2.1 AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS               

3.2.1.1 CONSTATAÇÃO 
 

Desatualização de informações e documentos na página oficial da UFRN na 

internet. 

 

Fato 
 

As informações da Unidade Gestora na internet, endereço eletrônico www.ufrn.br 

encontram-se desatualizadas. Por meio da aba Documentos>Regimentos é possível 

acessar apenas o Regimento da Reitoria de 2011, apesar de o Regimento vigente ser o 

de 2015, não sendo disponibilizados outros regimentos, como, por exemplo, o 

regimento geral da UFRN. 

 

Conforme o Relatório de Gestão de 2015 da UFRN constam como Unidades 

Acadêmicas Especializadas:  

1. Escola Agrícola de Jundiaí – EAJ;  

2. Escola de Ciências e Tecnologia – ECT;  

3. Escola de Música – EMUFRN;  

4. Faculdade de Ciências da Saúde do Trairí – FACISA;  

5. Instituto do Cérebro – IC;  

6. Escola Multicampi de Ciências Médicas do Rio Grande do Norte;  

7. Instituto Metrópole Digital – IMD; e  

8. Escola de Saúde da UFRN – Unidade Acadêmica. 

 

Na página da UFRN na internet, no entanto, não foram encontradas as seguintes 

Unidades Especializadas: Escola Multicampi de Ciências Médicas do Rio Grande do 

Norte; Instituto Metrópole Digital – IMD; e Escola de Saúde da UFRN – Unidade 

Acadêmica.  

 

No Regimento Geral da UFRN disponível no site consultado por meio da aba 

Documentos>Colegiados Superiores, constam como Unidades Especializadas: 

1. Escola de Música (Incorporada pela Resolução nº 17/62 – CONSUNI, de 4 de 

outubro de 1962. Considerada Unidade Acadêmica Especializada pela 

Resolução nº 02/02 – CONSUNI, de 21 de maio de 2002)  

2. Escola Agrícola de Jundiaí (Criada pela Resolução nº 11/07 – CONSUNI, de 19 

de dezembro de 2007, sob a denominação de Unidade Acadêmica Especializada 

em Ciências Agrárias)  

3. Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi (Criada pela Resolução nº 011/2008 – 

CONSUNI, de 01 de dezembro de 2008)  

4. Escola de Ciências e Tecnologia (Criada pela Resolução nº 012/2008 – 

CONSUNI, de 01 de dezembro de 2008). 

  
##/Fato## 

Causa 
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O gestor, apesar de ter havido atualizações em documentos oficiais da UFRN, não 

adotou medidas com vistas à atualização dos dados disponíveis no site da Instituição e 

amplamente acessados pelos usuários das informações disponíveis neste local. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 144/2016-PROPLAN, de 3 de maio de 2016, a UFRN informou: 

 

“A informação correta sobre as Unidades Acadêmicas Especializadas está no Relatório 

de Gestão 2015, que são: 

• Escola Agrícola de Jundiaí - EAJ; 

• Escola de Ciências e Tecnologia - ECT; 

• Escola de Música - EMUFRN; 

• Faculdade de Ciências da Saúde do Trairí - FACISA; 

• Instituto do Cérebro - IC; 

• Escola Multicampi de Ciências Médicas do Rio Grande do Norte; 

• Instituto Metrópole Digital - IMD; e 

• Escola de Saúde da UFRN - Unidade Acadêmica. 

Serão tomadas as providências para corrigir as informações disponíveis no site da 

UFRN.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

O gestor corrobora as falhas apontadas e informa que serão tomadas providências para 

corrigir as informações, o que não pôde ser verificado até o momento da finalização 

deste relatório. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Adotar providências para a devida atualização das informações sobre 

as Unidades Acadêmicas Especializadas, bem como sobre o Regimento da Reitoria e 

Geral da UFRN no site da Instituição. 

 

 

3.2.1.2 INFORMAÇÃO 
 

Ausência ou inconsistência das informações contidas no Relatório de Gestão da 

UFRN relativo ao exercício de 2015. 

 

Fato 
 

O Relatório de Gestão do exercício de 2015 da UFRN não contempla todas as 

informações exigidas pelo Tribunal de Contas da União conforme definições 

disponíveis no Sistema e-contas, conforme segue: 

 

1. No Quadro 1, o campo “Período de atuação” está preenchido com o dado: 2015, 

no entanto, há vários dirigentes que não atuaram durante todo o exercício, como os 

Superintendentes de Informática e Infraestrutura, por exemplo; 
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2. Em relação ao planejamento organizacional, a Unidade Gestora apenas citou os 

objetivos estratégicos, não contextualizando-os de forma a permitir a identificação dos 

aspectos que influenciaram no nível macro as decisões da gestão e não identificando os 

riscos identificados para o seu alcance e as estratégias adotadas, considerando, 

inclusive, possíveis revisões de macroprocessos, adequações nas estruturas de pessoal, 

tecnológica, imobiliária, dentre outras, com vistas ao alcance dos objetivos estratégicos 

delineados; 

3. Quanto aos Restos a Pagar, não foram informadas as razões que fundamentaram 

a permanência de RP Processados e Não Processados por mais de um exercício 

financeiro sem pagamento e, ainda, a existência de registro desses valores no Sistema 

Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI como “vigentes”; 

4. Em relação à execução decentralizada com transferência de recursos, a UFRN 

não apresentou a avaliação dos riscos que envolvem tal descentralização e, ainda, na 

análise crítica, não descreveu a efetividade das transferências como instrumentos de 

execução descentralizada da política pública a cargo da UPC; Pelas informações do 

relatório não é possível identificar qualquer informação qualitativa acerca das 

transferências realizadas pela UFRN, como objeto, objetivo, beneficiário, motivação ou 

resultado. Como não há informações detalhadas em outro local da internet acessível, o 

relatório de gestão seria o instrumento para publicizar a informação; 

5. Em relação aos indicadores de desempenho, não foi demonstrado no Relatório 

de Gestão índice de referência, índice previsto para ser alcançado no exercício e 

periodicidade em que o indicador é medido. Além disso, no item que trata dos 

indicadores não há qualquer menção de que os indicadores estão demonstrados no 

anexo, impedindo um leitor do relatório de gestão de avaliar a gestão sob este aspecto 

por meio deste instrumento; 

6. A análise crítica dos indicadores avalia apenas o “Número de vagas ofertadas 

nos cursos de graduação da UFRN” e o “Número de alunos matriculados na graduação 

presencial”. Não houve qualquer outra informação acerca de outro indicador, mesmo 

havendo visíveis oscilações nos dados apresentados. Em relação à análise apresentada, 

cabe ressaltar que focou apenas no aumento ocorrido no exercício de 2015 em relação a 

2014, mas em 2014 havia diminuído, sendo necessária uma avaliação mais abrangente e 

no contexto dos exercícios demonstrados na tabela. 

7. Em relação aos itens objetos de avaliação da satisfação, a UFRN não 

demonstrou no Relatório de Gestão procedimentos porventura adotados pela unidade 

em razão dos dados colhidos, limitando-se a informar de forma genérica e sem que seja 

possível identificar efetivamente qualquer medida, que “Os comentários são utilizados 

para identificar o nível de satisfação dos usuários e subsidiam a análise crítica da 

gestão, possibilitando a identificação de deficiências e, consequentemente, a 

implantação de melhorias na instituição”; 

8. Em relação à cessão de espaços, não foram informados os benefícios, 

pecuniários ou não, recebidos pela UPC como remuneração pelo espaço cedido; 

9. Em relação aos projetos de TI desenvolvidos no período, não foram destacados 

os valores orçados e os prazos de conclusão. 

 

Por meio do Ofício nº 162/2016-PROPLAN, de 12 de maio de 2016, a UFRN prestou 

os seguintes esclarecimentos acerca dessa ausência de informações no Relatório de 

Gestão: 

 

1. “Esclarecemos que tal fato ocorreu em razão da posse de nova equipe de 

gestores nomeados pela Reitora Profa. Ângela Maria Paiva Cruz para o exercício de 

um novo mandato, a partir de 28 de maio de 2015. As informações detalhadas, com o 
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período de atuação dos dirigentes da UFRN, foram encaminhadas no Ofício nº 

138/2016-PROPLAN, do dia 29 de abril de 2016, em resposta à SA nº 201601502/08.” 

2. “A contextualização dos objetivos estratégicos da UFRN está contemplada no 

seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2010-2019, disponível no site da 

Instituição (www.ufrn.br), na Aba “Documentos”, permitindo a identificação de 

aspectos que influenciam as decisões da gestão no nível macro. Com efeito, no item 2 – 

Perfil Institucional – do PDI, o tópico pertinente à “Análise Situacional” e, no item 3 – 

O papel da universidade na contemporaneidade, apresentam o contexto que embasou 

as macrodecisões da gestão da Universidade. Ademais, no mesmo cenário, foram 

consideradas a Missão e a Visão de futuro, definidas também no mesmo Plano.” 

3. “Com relação às razões e fundamentações para permanência de RP 

Processados e Não Processados por mais de um exercício financeiro e tal registro no 

SIAFI como vigentes, informamos que quanto aos empenhos inscritos em Restos a 

Pagar Processados existe respaldo legal para o período relativo aos últimos 5 (cinco) 

anos, em razão da prescrição quinquenal prevista no Art. 70 do Decreto nº 93.872/86. 

Em razão de tal prazo, e após análise de cada caso em particular, foi realizado o 

cancelamento total dos empenhos de 2009 e 2010 inscritos em RP Processados, e 

parcial dos empenhos de 2011, conforme demonstra o Quadro 4.c.v.i do Relatório de 

Gestão 2015. 

No tocante aos Restos a Pagar Não Processados, conforme estabelece o parágrafo 2º, 

Art. 68 do Decreto 93.872/86, terão validade até 30 de junho do segundo ano 

subsequente ao de sua inscrição, ressalvado o disposto no parágrafo 3º: 

§ 3º Permanecem válidos, após a data estabelecida no § 2º, os restos a pagar 

não processados que: 

I - refiram-se às despesas executadas diretamente pelos órgãos e entidades da 

União ou mediante transferência ou descentralização aos Estados, Distrito 

Federal e Municípios, com execução iniciada até a data prevista no § 2º; ou 

II - sejam relativos às despesas: 

a) do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC; 

b) do Ministério da Saúde; ou 

c) do Ministério da Educação financiadas com recursos da Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino. 

§ 4º  Considera-se como execução iniciada para efeito do inciso I do § 3°: 

I - nos casos de aquisição de bens, a despesa verificada pela quantidade 

parcial entregue, atestada e aferida; e 

II - nos casos de realização de serviços e obras, a despesa verificada pela 

realização parcial com a medição correspondente atestada e aferida. 

Sendo assim, alguns empenhos de 2011 e 2012 permanecem válidos por ter a sua 

execução iniciada. Há também casos em que as empresas apresentam falhas na entrega 

e/ou serviço e respondem a processos administrativos com possibilidade de ganho e 

posterior necessidade de pagamento.  

Importante frisar que findo o prazo estabelecido no parágrafo 2º do Decreto 93.872/86, 

a Secretaria do Tesouro Nacional - STN realizar automaticamente o bloqueio dos 

saldos do RP Não Processados em conta contábil específica no SIAFI, podendo ser 

desbloqueados aqueles que se enquadram nos casos descritos nos parágrafos 3º e 4º 

supracitados, após justificativas. 
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Com relação aos empenhos inscritos em RP Não Processados de 2013 e 2014, esses 

tiveram sua vigência prorrogada até 31/12/2015 conforme Decreto nº 8.407/15, data 

essa também limite para o desbloqueio dos empenhos bloqueados, observados os 

termos do referido Decreto.” 

4. “Em consulta ao sistema e-Contas foi verificado que o item “4.c.ii – Informação 

sobre a realização das receitas” foi carregado com erro, faltando boa parte dos dados 

desse item. No Anexo 6 segue a resposta completa desse item.” 

5 e 6. “As respostas [...], em nosso entendimento, estão contempladas na resposta à 

S.A. nº 201601502/07 de 29 de abril de 2016, já encaminhadas à equipe de auditoria da 

CGU, que detalhou as informações sobre os indicadores de desempenho adotados pela 

UFRN. Sendo assim, anexamos o ofício nº 149/16, enviado em 06 de maio de 2016. Em 

relação à observação sobre a demonstração dos indicadores no anexo, cabe informar 

que somente uma das 3 tabelas foi apresentada nos anexos; as outras duas estão 

presentes no próprio corpo do texto. No entanto, por um lapso, nenhuma referência foi 

feita no corpo do texto a respeito da presença dessa tabela no anexo. (Anexo 7)” 

7. “Em complemento às informações referentes à “Aferição do grau de satisfação 

dos cidadãos-usuários, encaminhamos a resposta no Anexo 10.” 

8. “Em relação ao uso dos benefícios auferidos com a cessão onerosa desses 

espaços, informamos que os mesmos são incorporados às receitas da UPC e utilizados 

nas suas diversas demandas, sem haver vinculação à sua utilização na unidade cedida, 

uma vez que os gastos com manutenções e reformas desses imóveis, contratualmente, 

são de responsabilidade dos cessionários.” 

9. “Os investimentos para projetos de sustentação e melhorias tanto de sistemas 

quanto de redes da Superintendência de Informática (SINFO) representaram o 

montante de R$ 5.918.385,41 para pagamento de pessoal no ano de 2015, 

representados os principais em tabela a seguir. Tais recursos são aplicados em ações 

permanentes e continuadas com prazos definidos por tarefa que levam de minutos a 

meses a depender da prioridade e complexidade e são acompanhadas por meio da 

ferramenta de projeto iProject, desenvolvida também por essa superintendência.  

Assim, as demandas são sazonais, ou seja, fora do controle da SINFO, podendo mudar 

de prioridade com base nas necessidades dos usuários e adequação a legislações, por 

exemplo.  Nesse sentido, os valores não estão sendo representados por projetos, porque 

as equipes são flexíveis, embora estejam bem definidas para as principais áreas de 

sistemas, como administrativa, de recursos humanos e acadêmica; e de redes, como 

conectividade, datacenter e serviços, além da equipe de pesquisadores.  As pessoas 

podem passam de uma equipe para outra, de um projeto para o outro, a depender do 

que a situação exige.  

Em relação ao investimento em Infraestrutura de datacenter para melhoria do parque 

tecnológico e sustentação dos sistemas institucionais, foi feito um investimento em 2015 

no montante de R$1.680.555,56 tendo sido inaugurado em maio/2015.” 

 

Cabe ressaltar que, após emissão de Solicitação de Auditoria pela Controladoria-Geral 

da União no Estado do Rio Grande do Norte, o arquivo inicial do Relatório de Gestão 

de 2015 da UFRN foi substituído por nova versão, contemplando ajustes no conteúdo, 

disponibilizada no sistema E-contas do TCU. As informações tratadas neste tópico do 

Relatório de Auditoria de Gestão são fragilidades detectadas mesmo após a substituição 

do arquivo pela Unidade Gestora. 

  
##/Fato## 

3.2.1.3 CONSTATAÇÃO 
 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
103 

Registro intempestivo de informações no Sistema de Gestão de Processos 

Disciplinares - CGU-PAD, ultrapassando o prazo máximo de 30 dias previsto na 

legislação. 

 

Fato 
 

Confrontada a relação de 44 processos administrativos disciplinares instaurados pela 

UFRN no ano de 2015 com os dados do Sistema de Gestão de Processos Disciplinares – 

CGU-PAD, constatou-se que todos os processos foram registrados no referido sistema, 

conforme preconiza a Portaria-CGU nº 1.043/2007, de 24 de julho de 2007. No entanto, 

a verificação dos dados da totalidade de processos instaurados resultou na constatação 

de que o registro no CGU-PAD foi extemporâneo em 27 dos 44 processos.  

O § 3º da referida Portaria estabelece que “as informações deverão ser registradas no 

CGU-PAD no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da ocorrência do fato ou ato 

de que tratam”. Dentre os processos instaurados pela UFRN, foram identificados casos 

em que o registro ocorreu em prazo superior a 300 dias, conforme demonstrado no 

quadro a seguir, onde estão relacionados os 27 processos administrativos que tiveram 

registro extemporâneo no Sistema CGU-PAD. 

Quadro – Processos registrados fora do prazo 

Processo nº 
Data da 

Instauração 

Registro no 

CGU-PAD 

Prazo decorrido 

(dias) 

23077.002863/2015-18 21/01/2015 18/12/2015 331 

23077.082436/2014-24 02/06/2015 25/01/2016 237 

23077.026828/2015-94 28/05/2015 17/11/2015 173 

23077.026823/2015-61 28/05/2015 05/11/2015 161 

23077.005150/2014-25 02/03/2015 24/07/2015 144 

23077.043928/2015-85 04/09/2015 18/01/2016 136 

23077.045941/2015-79 09/09/2015 19/01/2016 132 

23077.050865/2015-13 05/10/2015 26/01/2016 113 

23077.054178/2015-77 21/10/2015 27/01/2016 98 

23077.055039/2015-61 26/10/2015 27/01/2016 93 

23077.048045/2015-61 02/10/2015 22/12/2015 81 

23077.010287/2015-82 27/02/2015 14/05/2015 76 

23077.042363/2015-19 28/08/2015 11/11/2015 75 

23077.013917/2015-71 18/03/2015 26/05/2015 69 

23077.057623/2015-51 06/11/2015 08/01/2016 63 

23077.025792/2015-21 25/05/2015 24/07/2015 60 

23077.055713/2015-15 28/10/2015 22/12/2015 55 

23077.054507/2015-80 20/11/2015 08/01/2016 49 

23077.049167/2015-75 25/09/2015 12/11/2015 48 

23077.061033/2015-22 23/11/2015 08/01/2016 46 

23077.061276/2015-61 23/11/2015 08/01/2016 46 

23077.061641/2015-37 24/11/2015 08/01/2016 45 

23077.018479/2015-37 13/04/2015 23/05/2015 40 

23077.016872/2015-96 01/04/2015 08/05/2015 37 

23077.016159/2015-42 30/03/2015 05/05/2015 36 

23077.059329/2015-83 09/11/2015 14/12/2015 35 

23077.051201/2015-71 07/10/2015 10/11/2015 34 

Fonte: Sistema CGU-PAD, consulta realizada em 11 de maio de 2016. 

Quanto às informações acerca das atividades do Sistema de Correição da UFRN, na 

página 92 do Relatório de Gestão constam tabelas indicando os quantitativos de 

processos administrativos julgados, movimentados e punições/penalidades aplicadas, 

bem como os encaminhamentos dados, tais como envio à polícia federal e ao ministério 

público, remessa à comissão de ética, etc. Percebe-se, ainda, que na página 213 há 
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informações referentes aos processos de apuração de responsabilidades por danos ao 

Erário. A despeito do detalhamento de dados constante das referidas tabelas, carece o 

Relatório de Gestão de informações relativas aos principais eventos apurados, bem 

como sobre o impacto destes na execução das políticas previstas nos macroprocessos 

finalísticos sob responsabilidade da UFRN. 

 

  
##/Fato## 

Causa 
 

O registro extemporâneo dos dados no sistema CGU-PAD ocorre em razão da falta de 

controles dos prazos previstos na Portaria-CGU nº 1.043/2007. 

 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por intermédio do Ofício nº 581/16-R, de 30 de setembro de 2016, a reitora da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte apresentou os seguintes esclarecimentos: 

 

“Quanto à extemporaneidade apurada, informamos que a UFRN detectou que dos 27 

processos cadastrados, 13 foram instaurados pelo próprio Gabinete da reitora e 14 por 

outras unidades. Nesse contexto, a Universidade envidará esforços para melhoria na 

atividade de controle dos processos disciplinares, realizado na Secretaria desse 

Gabinete. Esse aperfeiçoamento tem acontecido ao longo dos anos, exemplo disso é a 

própria constatação da CGU de que, em relação ao ano de 2015, todos os processos 

disciplinares que devem ser registrados no citado sistema foram nele incluídos. 

Essa melhora no tempo de cadastro dos processos no Sistema também é esperada em 

função da edição da Resolução nº 036/2016-CONSAD que, em seu art. 23, estipula que: 

‘Os procedimentos disciplinares, quando instaurados, devem 

ser imediatamente noticiados ao Gabinete do Reitor, bem 

como as respectivas movimentações no que diz respeito às 

Portarias que sucederem ao ato de designação, e, quando 

encerrado o feito, deverá o processo ser encaminhado ao 

Gabinete do Reitor após julgamento pela autoridade que o 

instaurou.” 

 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A reitora não contesta os fatos apontados e se compromete a melhorar os controles 

sobre os processos disciplinares, tendo inclusive editado normativo nesse sentido. 

 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Registrar no sistema CGU-PAD, dentro do prazo de 30 dias a contar 

da ocorrência do fato ou ato de que tratam, todos os processos administrativos 

disciplinares instaurados pela UFRN. 

 

 

3.2.1.4 INFORMAÇÃO 
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Análise do cumprimento das recomendações da CGU. 

 

Fato 
 

As recomendações emitidas da Controladoria-Geral da União para a Unidade Gestora, 

de forma geral, compõem o Plano de Providências Permanente (PPP), monitorado 

periodicamente por este órgão de controle interno.  

 

Em relação ao Relatório de Auditoria nº 201211878, que avaliou a regularidade do 

relacionamento entre a UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a 

empresa SIG – Software & Consultoria em Tecnologia da Informação Ltda. (CNPJ 

13.406.686/0001-97), tendo em vista recusa de implementação das recomendações pela 

UFRN, comunicada a essa CGU-R/RN por meio do Ofício nº 025/14-R, de 27 de 

janeiro de 2014, o assunto foi levado a consideração superior e atualmente está sendo 

tratado no âmbito do Ministério Público Federal. 

 

Conforme o Ofício nº 506/16-R, de 12 de agosto de 2016, a UFRN informou que “Os 

fatos motivadores da OS 20121178/CGU-RN também resultaram em Representação da 

SECEX-RN/TCU junto a Corte de Contas em Brasília em cujo processo a UFRN 

apresentou razoes de justificação que reforçam o entendimento já apresentado pela 

instituição junto a CGU/RN em várias oportunidades. 

 

[...] considerando que a matéria está sub judice perante o TCU, sendo possível que no 

futuro julgamento haja o reconhecimento daquela Corte sobre o entendimento da 

UFRN acerca da matéria, e a consequente perda de objeto das recomendações 

constantes da Constatação 12, nos posicionamos, neste momento, pelo sobrestamento 

de qualquer decisão relativa as recomendações objeto da Constatação 012 da OS 

201211878-CGU, até o julgamento final pelo TCU, não significando esta posição a 

negativa de futuras providências que sejam pertinentes após a edição do futuro 

Acórdão.” 

 

Ressalte-se que o Relatório de Auditoria nº 201211878 foi realizado com escopo 

específico e não se relaciona diretamente com outros trabalhos realizados por aquela 

corte de contas. As justificativas apresentadas em mais de uma oportunidade pela UFRN 

especificamente para o relatório citado foram objeto de análise e não acatamento pela 

CGU, não sendo suficientes para modificar os fatos descritos e recomendações emitidas. 

 

As principais recomendações constantes do Relatório de Auditoria nº 201211878 foram 

as seguintes: 

 
Quadro – Recomendações não atendidas constantes do Relatório nº 201211878 

Nº Constatação Nº Recomendação Recomendação 

 

 

004 

001 Torne nulo o resultado do processo seletivo do Edital NATA 

nº 01/2011, tendo em vista ter sido realizado por sujeito 

incompetente e estar eivado de vícios que afrontam os 

princípios constitucionais previstos no artigo 37 da CF/88. 

002 Apure responsabilidade pelo lançamento do Edital NATA nº 

01/2011 por sujeito incompetente e em momento inoportuno. 

005 003 Sejam apuradas responsabilidades pelas irregularidades na 

condução do Edital NATA nº 01/2011. 

 

 

 

 

 

008 

001 Apurar responsabilidades pela concessão de tratamento 

privilegiado à empresa SIG Software & Consultoria na 

utilização de imóvel da UFRN. 

002 Cessar a utilização do imóvel da UFRN pela empresa SIG 

Software & Consultoria Ltda, tendo em vista a ausência de 

documento válido que formalize e autorize tal utilização. 

003 Apurar o valor de locação do espaço utilizado pela empresa 
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Nº Constatação Nº Recomendação Recomendação 

SIG Software & Consultoria Ltda (áreas privativas e de uso 

comum), com base em dados de mercado. 

004 Cobrar SIG Software & Consultoria Ltda o pagamento do 

valor de locação do espaço utilizado, compatível com o valor 

de mercado e com a área utilizada, desde o início da 

utilização do imóvel. 

009 001 Torne nulos todos os instrumentos denominados 

“Regulamento e Termo de uso NATA-IMD nº 01/2012”, em 

virtude da ausência de competência do NATA para 

representar a UFRN e do não atendimento da condição de 

eficácia prevista no § único do art. 61 da Lei nº 8.666/93, que 

é a publicação dos extratos no Diário Oficial da União. 

 

 

 

 

012 

001 Apure responsabilidades pela concessão de tratamento 

privilegiado à empresa de dirigente, tendo em vista os 

indícios de simulação no processo administrativo nº 

23077.021311/2011-85, que pretendeu revestir de legalidade 

a celebração do Contrato de Licenciamento nº 01/2011. 

002 Torne nulo o Contrato de Licenciamento nº 01/2011, em 

virtude das ilegalidades cometidas no processo administrativo 

nº 23077.021311/2011-85, que comprometem a validade dos 

documentos inseridos e a confiabilidade deste, 

impossibilitando a aferição da oportunidade, conveniência e 

prevalência do interesse público na contratação. 

 

 

 

 

 

013 

001 Rescinda o Contrato de Licenciamento nº 01/2011 com a 

empresa SIG Software e Consultoria em Tecnologia da 

Informação Ltda., em respeito à vedação contida no art. 9º da 

Lei nº 8.666/93. 

002 Abstenha-se de permitir a participação de servidor ou 

dirigente da Unidade, direta ou indireta, de licitação 

promovida pela Unidade, em atendimento ao estabelecido no 

artigo 9º da Lei nº 8.666/93. 

003 Abstenha-se de contratar diretamente, mediante dispensa ou 

inexigibilidade de licitação, empresa que possua como sócio 

servidor ou dirigente da Unidade, em respeito à vedação 

prevista no artigo 9º da Lei nº 8.666/93. 

 

 

 

014 

001 Apure responsabilidade pela celebração de contrato de 

licenciamento com empresa que não atendia aos requisitos de 

capacidade econômico-financeira e qualificação técnica 

exigidos no Decreto nº 5.563/2005. 

002 Rescinda o Contrato de Licenciamento nº 01/2011 com a 

empresa SIG Software e Consultoria em Tecnologia da 

Informação Ltda., uma vez que não foi atendido o requisito 

previsto no art. 7º, § 6º do Decreto nº 5.563/2005. 

Fonte: Relatório de Auditoria nº 201211878 

 

Em relação às demais recomendações da CGU, no último relatório encaminhado à 

Unidade Gestora por meio do Ofício nº 22285/2015/CGU-R/RN/CGU-PR, de 22 de 

setembro de 2015, contendo o resultado das análises das providências adotadas em 

atenção ao PPP da UFRN, foram tratadas 23 recomendações, cuja situação foi avaliada 

como de atendimento; reiteração, quando as informações apresentadas ou evidências 

coletadas não foram suficientes para demonstrar o atendimento da recomendação; 

prorrogação, dilação de prazo solicitado pela Unidade para atendimento; cancelamento; 

ou revisão, quando o texto da recomendação for modificado. 

 

As principais recomendações tratadas foram as seguintes: 

 

a) Atendimento: 
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Desenvolver estudos ou rotinas específicos que permitam avaliar as reais necessidades 

da área de TI da UFRN e compará-las com os recursos disponíveis, considerando as 

orientações dispostas no item PO 8.3, do Cobit 4.1. 

 

Encaminhado o documento intitulado "Resultados da Pesquisa sobre a Tecnologia da 

Informação na UFRN, sob a Ótica da Comunidade Universitária", cujo principal 

objetivo foi detectar e avaliar as necessidades dos usuários de Tecnologia da Informação 

(TI) a fim de melhorar a sua utilização em todos os setores da universidade e subsidiar o 

Planejamento Estratégico da UFRN nessa área, atendendo, assim a recomendação. 

 

Elaborar um plano diretor (PDTI) ou planejamento estratégico (PETI) de Tecnologia 

da Informação. 

 

Encaminhado o Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2015-2016 da UFRN em 

atendimento à recomendação. 

 

Aperfeiçoar o controle da frota de veículos, incluindo as informações exigidas pela DN 

TCU nº119 de 12/1/2012. 

 

A recomendação foi atendida tendo em vista que as informações constantes do Módulo 

de Transporte do SIPAC possibilita a elaboração do Relatório de Gestão atendendo ao 

disposto nas normas do TCU. 

 

Abstenha-se de conceder Retribuição por Titulação a professores substitutos em 

desacordo com o § 3º do art. 2º da Orientação Normativa SRH/MP nº 5, de 28/10/2009. 

 

Nesse contexto, conforme o Relatório nº 201409564, "foram analisados dez processos, 

selecionados por amostragem aleatória, relativos à contratação e à concessão de 

Retribuição por Titulação de professores substitutos contratados pela UFRN após 

setembro de 2013, tendo sido constatado que a UFRN efetivamente fez constar nos 

editais de seleção para professor substituto o item referente à vedação de alteração de 

Retribuição por Titulação posterior à assinatura do contrato e que, na totalidade dos 

processos examinados, não foram identificadas quaisquer alterações de valores 

referentes à retribuição de titulação após a assinatura do contrato, atendendo, portanto, a 

recomendação constante do relatório supramencionado.” 

 

Apurar a responsabilidade dos membros da comissão examinadora da vaga de docente 

na classe Adjunto e com regime de Dedicação Exclusiva para a área de Microbiologia, 

embalagens e controle de qualidade na indústria de alimentos, do departamento de 

Engenharia Química do Centro de Tecnologia, vinculado ao Edital nº 035/2009 e ao 

processo de homologação nº 23077.009431/2010-23. 

 

Apurar a hipótese de favorecimento à candidata nº 03 à vaga de docente na classe 

Adjunto e com regime de Dedicação Exclusiva para a área de Microbiologia, 

embalagens e controle de qualidade na indústria de alimentos, do departamento de 

Engenharia Química do Centro de Tecnologia, vinculado ao Edital nº 035/2009 e ao 

processo de homologação nº 23077.009431/2010-23. 

 

Apurar responsabilidade do relator do parecer ao Conselho de Centro do Tecnologia e 

do relator do parecer ao CONSEPE, no processo de homologação nº 

23077.009431/2010-31 do resultado do concurso do Edital nº 035/2009. 

 

Foi realizada a apuração de responsabilidade, conforme processo 23077.007518/2015-

71 encaminhado pelo gestor, concluindo a comissão de processo administrativo 
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disciplinar pelo arquivamento do processo em razão da inexistência de provas 

inequívocas acerca do possível favorecimento pessoal da candidata classificada em 

terceiro lugar, objeto de apuração do processo. 

 

Apurar responsabilidades da ocorrência de posse de candidatos nos processos nº 

23077.019148/2010-18, 23077.032172/2009-09 e 23077.032178/2009-78, tendo em 

vista que os documentos de titulação não tinham validade em território nacional na 

data da posse dos candidatos, pois não haviam sido revalidados por universidade 

brasileira, conforme determina o artigo 48 da Lei nº 9.394/96. 

 

Apurar responsabilidades da ocorrência de posse de candidatos nos processos nº. 

23077.004008/2010-37 e 23077.003283/2009-08, tendo em vista que os documentos 

comprobatórios de defesa de tese de mestrado ou doutorado contém aprovação 

condicionada à resolução de pendências para a obtenção do título. 

 

Apurar responsabilidades da ocorrência de posse de candidato no processo nº 

23077.001097/2010-60, tendo em vista que não existe documento hábil da graduação 

exigida no edital. 

 

Foi realizada a apuração de responsabilidade, conforme processo 23077.008135/2015-

10 encaminhado pelo gestor, concluindo a comissão de processo administrativo 

disciplinar pelo arquivamento do processo e a criação de uma comissão de caráter 

interdisciplinar com o objetivo de dar celeridade aos processos de revalidação de 

diplomas e atendimento às demandas. 

 

O Relatório da comissão cita que não foi verificado dano ao interesse público ou a 

terceiros da nomeação e posse dos candidatos, visto que os vícios formais que 

ocorreram no momento da entrega da documentação exigida nos editais dos concursos 

foram posteriormente sanados com a apresentação das validações em período razoável. 

 

Além disso, a Resolução nº 165/2012-CONSEPE, artigo 4º, Parágrafo Único, e a 

Resolução nº 108/2013-CONSEPE, Parágrafo Único exige nos editais de concurso para 

a investidura dos cargos na data da posse, os diplomas obtidos em instituições de ensino 

superior estrangeiras, revalidados ou reconhecidos por instituição de ensino superior 

credenciada pelo Ministério da Educação. 

 

b) Revisão 

 

Concluir cronograma de substituição das portarias de localização do servidor, de 

forma a contemplar a descrição das atividades e a respectiva carga horária, conforme 

determina a ON-SRH/MPOG nº 02/2010. 

 

Esta recomendação foi revisada para que fique mais adequada às atividades a serem 

desempenhadas pela Unidade, pois a recomendação original tratava da elaboração de 

cronograma, mas o mesmo já se encontra em andamento, conforme exames realizados 

na sede da Unidade Gestora no período de 27/08/2014 a 30/09/2014, cujos resultados 

encontram-se descritos no Relatório nº 201409565. 

 

c) Reiteração 

 

Após a emissão das novas portarias de localização, avaliar a pertinência da concessão 

dos adicionais previstos no art. 5º da ON-SRH/MPOG nº 02/2010. 
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Conforme Relatório de Auditoria nº 201409565, constatou que, em que pese a 

afirmação da unidade examinada de que foram concluídos em dezembro de 2013 os 

procedimentos de regularização da situação apontada no Relatório de Auditoria 

201108947/2010, constatou-se que os processos de concessão de adicional de 

periculosidade referentes aos servidores de matrícula 346141, 1199408, 346605, 

346385, 134234 (todos referenciados no RA-201108947/2010) continuam pendentes de 

regularização e que os processos de concessão de adicional de insalubridade referentes 

aos servidores de matrícula 193556, 348646 e 1361671 ainda estão em tramitação.  

 

Diante do que ficou evidenciado que 32% dos processos analisados não atendem a 

recomendação inserta no relatório de auditoria acima enumerado." 

Nesse contexto, reiteramos a recomendação. 

 

A Unidade se manifestou no sentido de solicitar prazo de 90 (noventa) dias para 

finalização dos procedimentos e esclareceu que os processos administrativos abertos a 

partir de dezembro/2012 apenas são deferidos quando a portaria de localização está de 

acordo com a legislação e demais atos normativos vigentes. Os processos anteriores aos 

novos procedimentos, por sua vez, demandaram especial atenção. 

 

Ao analisar as justificativas apresentadas pelo gestor da unidade, constatamos que, 

efetivamente, todos os processos de concessão de adicional de periculosidade 

instaurados a partir de dezembro de 2012 estão em consonância com a legislação 

pertinente e que os cinco processos com falhas são todos anteriores a esse período. 

Diante do que, vislumbra-se que a Unidade iniciou a adoção de procedimentos 

tendentes à adequação da concessão de tal benefício aos requisitos instituídos pela 

legislação pertinente. 

 

Quanto à concessão de adicional de insalubridade, contudo, constatou que ao menos um 

dos três processos “em tramitação” foi instaurado em 2013, posteriormente portanto à 

data informada pela Unidade Jurisdicionada. 

 

Face aos fatos acima apresentados, conclui-se pelo atendimento apenas parcial das 

recomendações insertas no RA-201108947/2010, motivo pelo qual subsistem ainda as 

falhas inicialmente apontadas. 

 

Apurar responsabilidades da ocorrência de posse de candidatos nos processos nº. 

23077.002765/2010-76 e 23077.001097/2010-60, tendo em vista não existir correlação 

entre a área de graduação do candidato e a exigência do edital. 

 

Apesar de ter sido concedida prorrogação para conclusão do processo de apuração dos 

fatos, o relatório conclusivo encaminhado em 1/10/2014 data de 20/4/2012, não 

correspondendo ao processo administrativo para o qual foi solicitada prorrogação. Não 

houve manifestação adicional ou envio do processo até a data de finalização do relatório 

de recomendações. 

 

Realizar processo seletivo para concessão de bolsas, vinculadas aos projetos realizados 

com a participação da fundação de apoio, dando publicidade da seleção (inclusive seus 

resultados e valores), por todos os meios disponíveis, especialmente o Boletim Interno e 

o portal da UFRN, para que a comunidade acadêmica tome conhecimento dessas 

atividades e os interessados em participar delas possam se habilitar em observância ao 

disposto no art. 37, caput, da Constituição Federal, respeitadas eventuais exigências 

específicas acordadas com financiadores externos por meio de instrumentos 

formalizadores. 
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Tendo em vista que a recomendação originalmente se refere ao descumprimento do item 

9.2.1.5 do Acórdão TCU nº 2731/2008 – Plenário, a recusa de implementação não pode 

ser acatada por esta Controladoria-Regional da União, sendo necessário contato com 

aquela corte de contas. 

 

A UFRN se manifestou da seguinte forma: 

“Os projetos acadêmicos representam uma importante e crescente fonte de recursos 

orçamentários para que a UFRN possa cumprir seu compromisso social e desenvolver 

com qualidade suas atividades acadêmicas, sobretudo a pesquisa científica, a inovação 

tecnológica e a extensão universitária. A melhoria da qualificação do corpo docente, 

com a existência de mais de 70% dos professores doutores, tem ampliado a participação 

da UFRN em editais públicos das agências de fomento e das empresas que investem em 

pesquisa no Brasil. Da mesma forma, em sua crescente inserção entre as universidades 

de excelência da região Nordeste e do Brasil, um grande número de alunos de 

graduação e pós-graduação têm conseguido participar dessas atividades e obter 

financiamento através de bolsas de iniciação científica, desenvolvimento tecnológico, 

mestrado e doutorado, para financiar sua permanência em nossa Universidade. No 

processo de seleção dos projetos através desses editais, a sua qualidade acadêmica é o 

principal item a ser é avaliado, sobretudo, pela expertise demonstrada, através da 

qualificação técnica e científica dos professores envolvidos, pela equipe que executará 

as atividades e metas previstas e produzirá os resultados esperados. A composição das 

equipes dos projetos acadêmicos obedece, necessariamente, a requisitos acadêmicos, 

condição para a realização com um mínimo de garantia de êxito do projeto acadêmico 

financiado pelos diversos órgãos de fomento. Assim sendo, torna-se sem sentido 

imaginar que a escolha de pesquisadores seja diretamente influenciada pelo círculo de 

conhecidos do coordenador de um dado projeto, uma vez que a sua aprovação pelas 

agências que oferecem financiamento leva em conta apenas a qualificação acadêmica 

dos componentes da equipe de pesquisadores. Normalmente isso é verificado através do 

uso de ferramentas públicas de registro de suas qualificações, como, por exemplo, a 

Plataforma Lattes do CNPq, além de pareceres de consultores ad-hoc de reconhecida 

qualificação acadêmica. Desse modo, entendemos que a recomendação para que sejam 

adotados procedimentos públicos de seleção dos bolsistas dos projetos acadêmicos que 

são apoiados pela FUNPEC já são atendidos na origem do seu financiamento externo, 

quando há a submissão, a seleção e a aprovação dos projetos acadêmicos nos editais 

públicos. Nos casos em que a composição dos demais integrantes da equipe executora 

dos projetos acadêmicos, em especial de alunos de pós-graduação e de graduação, for 

feita após a aprovação pelos órgãos concedentes, a UFRN adotará, no que couber, para 

os projetos acadêmicos apoiados pela FUNPEC, os procedimentos existentes para dar 

ampla publicidade ao quantitativo de bolsas disponíveis e ao nome do coordenador 

responsável. Os critérios de concessão, acompanhamento e avaliação do impacto das 

bolsas no desempenho acadêmicos dos alunos beneficiados, estão previstos na 

Resolução no. 169/2008-CONSEPE, de 02 de dezembro de 2008.” 

 

d) Prorrogação 

 

Definir uma Política de Segurança da Informação, nos termos das orientações contidas 

no item 3 da NBR ISO/IEC 17799, que estabeleça os princípios norteadores da gestão 

da segurança da informação na UFRN e que esteja integrada à visão, à missão, ao 

negócio e às metas institucionais, observando a regulamentação ou as recomendações 

porventura feitas pelo Comitê Gestor de Segurança da Informação instituído pelo 

Decreto n. 3.505/2000 e pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da 

República, conforme Decreto n. 5.408, de 1º/04/2005. 
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Prorrogado o prazo para finalização do documento apresentado pelo gestor de Política 

de Segurança da Informação como minuta. 

 

Proceder efetivo controle dos gastos com a locação e manutenção dos imóveis, fazendo 

a segregação contábil suficientemente analítica para a distinção dos registros relativos 

à despesas com: locação de imóveis para uso de servidores; locação de imóveis para 

uso do órgão, unidade ou subunidade; manutenção dos imóveis próprios e da União; 

manutenção dos imóveis locados de terceiros privados ou de outras esferas públicas; e 

manutenção dos imóveis locados de outros órgãos e entidades da administração 

pública federal. 

 

Concedida prorrogação para ultimação das providências informadas pelo gestor, sendo 

o qual a expectativa é que a avaliação dos imóveis seria concluída em seis meses, de 

modo que até dez/2015 seriam lançadas as informações no SIPIUNET e no SIPAC 

(Módulo de Patrimônio Imóvel). 

 

Reiterar busca de solução junto ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

para as inconsistências na base do SIAPE, de forma a permitir o correto cálculo das 

aposentadorias pela média, que deverá contemplar a rubrica de decisão judicial, com o 

pagamento dos proventos única e exclusivamente na sequência 0 (pagamento 

automático), caso as solicitações realizadas não sejam atendidas tempestivamente. 

 

Por solicitação do gestor, concedido o prazo solicitado para finalização dos 

procedimentos. 

 

Recomenda-se emissão de orientação normativa que determine o atendimento 

tempestivo pelas áreas da UFRN às solicitações da Unidade de Auditoria Interna, 

emitidas no âmbito de suas atribuições regimentares. 

 

Por solicitação o gestor, concedemos prazo para elaboração da orientação normativa que 

determine o atendimento tempestivo pelas áreas da UFRN às solicitações da Unidade de 

Auditoria Interna, emitidas no âmbito de suas atribuições regimentares, conforme 

previsto na recomendação. 

 

Recomenda-se que sejam elaborados normativos regulamentadores das funções e 

prerrogativas da Auditoria Interna da UFRN, em consonância com o Acórdão TCU n.º 

577/2010-Plenário, especialmente relacionados à: a) Definição da sua missão, 

autoridade e da responsabilidade; b) Delimitação da atuação dos seus trabalhos, 

evitando que desempenhe tarefas de gestão administrativa, próprias de gestores; c) 

Normas que devem ser seguidas pelos auditores internos a fim de evitarem conflitos de 

interesses e favorecer a imparcialidade e a objetividade nos resultados dos trabalhos; 

d) Prerrogativa formalizada de obtenção de apoio necessário dos servidores das 

unidades submetidas à auditoria e de assistência de especialistas e profissionais de 

dentro e de fora da organização, quando considerado necessário; e) Norma que 

explicite vedação da participação dos auditores internos em atividades que possam 

caracterizar participação na gestão. 

 

Por solicitação o gestor, foi concedido prazo para elaboração da minuta do Manual de 

Procedimentos da Auditoria Interna e proposta de mudança do regimento interno. 

 

Recomenda-se que seja reestruturado o quadro de pessoal da Auditoria Interna, com 

contratação do quantitativo necessário à consecução de suas atividades regimentais. 
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Concedida nova prorrogação para que a UFRN adote medidas efetivas para estruturar a 

auditoria interna. Ressalte-se que, apesar de ser informada a nomeação de um contador 

para compor o quadro de servidores da auditoria interna, conforme já explicitado em 

análise anterior, é necessário um estudo com vistas a verificar a suficiência dessas 

providências para que a auditoria interna possa exercer suas atribuições adequadamente. 

Além disso, é necessário que a UFRN comprove a adoção de medidas efetivas com 

vistas a implementar a recomendação, inclusive junto ao Ministério da Educação. 

  
##/Fato## 

4 GESTÃO OPERACIONAL                            

4.1 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS                       

4.1.1 SISTEMA DE INFORMAÇÕES OPERACIONAIS            

4.1.1.1 CONSTATAÇÃO 
 

Inconsistências das informações contidas no Rol de Responsáveis. 

 

Fato 
 

Em análise das informações disponíveis no Rol de Responsáveis da Universidade no 

sistema e-Contas, foram identificadas as seguintes inconsistências: 

 

1 – De forma geral, foi informado para os responsáveis constantes do Rol como período 

de gestão todo o exercício de 2015, simultâneo para titulares e substitutos, não sendo 

possível diferenciar períodos de afastamento legal em que o titular de fato não 

respondeu pelos atos de gestão praticados. Nesse caso, ambos titulares e substitutos são 

informados como responsáveis por todos os atos praticados durante todo o exercício. 

 

Os períodos de efetiva substituição dos substitutos não foram informados, em desacordo 

com o § 5º do Artigo 6º da Decisão Normativa/TCU n.º 147, de 11 de novembro de 

2015, a saber: 

“§ 5º O responsável substituto de que trata o caput constará do rol somente se 

tiver efetivamente exercido a substituição do titular no exercício de referência das 

contas, situação em que deverão ser informados os períodos.” 

 

2 – Ausência de inclusão de informações acerca de membros dos conselhos superiores 

da UFRN no Rol de Responsáveis, apesar de pelo menos o Conselho de Administração 

– CONSAD e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE serem 

responsáveis por atos de gestão que impactam na economicidade, eficiência e eficácia 

da gestão da unidade, conforme prevê o incido III do art. 10 da IN - TCU Nº 63, de 

01/09/2010, como por exemplo, quando aprovam normativos para execução de projetos 

e despesas. 

 

3 – Sobreposição de datas informadas no Rol de responsáveis para exercício da mesma 

função/cargo, conforme segue: 

 Pró-reitora Adjunta de Graduação – Substituta – 3/6/2015; 

 Pró-reitor(a) de Pós-graduação – Titular – 3/6/2015 

 Pró-reitor(a) de Extensão – Titular – 28/5 a 2/6/2015 

 Pró-reitor(a) de Assuntos Estudantis – Titular – 3/6/2015 

 Superintendente de Infraestrutura – Titular – 3/6/2015 e 13/10/2015 
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 Superintendente de Informática – Titular – 3/6/2015 

 Superintendente de Informática – Substituto – 3/6/2015 a 1/7/2015 

 Diretor(a) do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes – Titular – 29/9/2015 

 Diretor da Escola de Ciência e Tecnologia – Titular – 28/9/2015 

 Vice-diretor(a) da Escola de Ciências e Tecnologia – Substituto – 28/9/2015 

 Diretor da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi – Titular – 28/9/2015 

4 – Ausência de informação de qualquer período de substituição para os seguintes 

titulares: 

 Secretaria de Relações Internacionais e Interinstitucionais 

 Diretor da Escola de Música 

 Diretor da Escola Multicampi de Ciências Médicas 

 Diretor do Instituto Metrópole Digital 

 Diretora da Escola de Saúde 

5 – Existência de período sem titular para o Centro de Tecnologia (entre 27/5 a 

18/7/2015). Nos dias 16 e 17/7/2015 não há período para o titular ou para o substituto. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

O equívoco no entendimento da DN/TCU nº 147 e, ainda, a ausência de procedimentos 

adequados de revisão dos lançamentos realizados no sistema e-contas levaram o gestor 

ao preenchimento inadequado do Rol de Responsáveis. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Durante os trabalhos de campo a Unidade apresentou as seguintes justificativas, por 

meio do Ofício nº 144/2016-PROPLAN, de 3 de maio de 2016: 

“1) Na UFRN, é prática corrente que as atividades de gestão, sobretudo em nível da 

Reitoria e as unidades que lhe são subordinadas e, também, dos Centros Acadêmicos e 

das Unidades Acadêmicas Especializadas, sejam compartilhadas entre os titulares e os 

suplentes dos diferentes cargos de direção. Desse modo, os suplentes, situação que 

abrange o vice-reitor, os pró-reitores adjuntos, os vice-diretores e cargos congêneres, 

não se limitam a cumprir suas atribuições executivas nas faltas e nos impedimentos dos 

respectivos titulares. Por essa razão, retratando a realidade dos fatos, informamos no 

Rol dos Responsáveis o período completo em que os titulares e os suplentes estavam 

designados para o exercício de suas funções de direção. 

 

2) Em obediência ao Estatuto da UFRN, que define as competências dos diversos 

colegiados superiores, entendemos que o Conselho de Administração (CONSAD) e o 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) deliberam, no fundamental, 

sobre as políticas institucionais e sobre as normas internas referentes a suas áreas de 

atuação. Em decorrência disso, consideramos que os membros destes Conselhos não são 

responsáveis por atos de gestão e, assim, que o inciso III do art. 10 da IN - TCU N° 63, 

de 01/09/2010 não se aplica à UFRN, que informou no Rol dos Responsáveis as 

situações previstas nos incisos I e II do artigo 10 da supracitada Instrução Normativa do 

TCU. 
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3) As portarias anexas que tratam da nomeação/exoneração dos servidores citados 

demonstram que não houve sobreposição de datas (Anexo Item 3). 

 

4) Houve um lapso na informação dos suplentes desses dirigentes no Rol dos 

Responsáveis por ocasião no preenchimento do E-Contas. Todavia, essas informações 

foram complementadas na resposta encaminhada para a SA n° 201601502/04, através 

do Ofício n° 138/2016-PROPLAN, de 29 de abril de 2016, no seu item 1) que continha 

planilha como arquivo anexo. 

 

5) Sobre a existência de período sem titular para o Centro de Tecnologia nos períodos 

de 27/05 a 18/07/20155 e nos dias 16 e 17/07/2015, informamos que o Professor João 

Bosco da Silva, mat Siape 0347304 assumiu a Direção do Centro de Tecnologia tendo 

em vista ser ele o Vice-Diretor eleito, conforme portaria 825/2011-R (cópia anexa). 

Informamos, ainda, que o professor Luiz Alessandro Pinheiro, mat Siape 1149445, foi 

designado para responder pela Direção do referido Centro no período de 17/06 a 

14/07/2015 por motivo de férias do titular, conforme Portaria 1162/2015-R (cópia anexa 

- Anexo 111). Considerando o término do mandato do professor João Bosco em 

14/07/2015, o professor Luiz Alessandro foi designado para responder pela Direção do 

Centro a partir de 15/07/2015 até a data da posse da nova gestão 2015/2019, conforme 

portaria 1353/2015-R - cópia anexa (Anexo Item 5).” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A análise foi realizada por item informado no campo fato e manifestação: 

 

1) No que pesem as justificativas apresentadas, a DN/TCU nº 147 determina que devem 

ser feitos os registros dos períodos de efetivas substituições. 

 

2) Acatamos a justificativa apresentada no que tange à responsabilidade por atos de 

gestão. 

 

3) Em relação à sobreposição de datas informadas no Rol, analisando as portarias 

encaminhadas pela UFRN, verificamos que, para os cargos de pró-reitor de 

administração, graduação, adjunta de graduação, pós-graduação, de extensão, adjunto de 

extensão, de assuntos estudantis e superintendentes de informática, de infraestrutura e 

adjunto de infraestrutura, as portarias de exoneração do ocupante anterior e a nomeação 

do seguinte são de 1/6/2015. Para o final da responsabilidade dos exonerados a data a 

ser registrada seria o dia imediatamente anterior à exoneração, ou seja, 31/5/2015. E 

para início de responsabilidade dos nomeados, a data a ser registrada seria 1/6/2015. As 

datas registradas no Rol de Responsáveis para o início da responsabilidade dos 

nomeados, no entanto, foi de 28/5/2015 para o cargo de pró-reitor de extensão e 

3/6/2015 para os demais cargos. As de final de responsabilidade entre consta como 2/6 

ou 3/6/2015. 

 

Da mesma forma, o superintendente adjunto de infraestrutura e a pró-reitora adjunta de 

gestão de pessoas foram nomeados em 1/6/2015, mas no Rol o período inicial de 

responsabilidade consta como 3/6/2015. 

 

Para o cargo de Superintendente de Infraestrutura ainda houve troca de titular em 

13/10/2015, que corresponde a data de exoneração do titular anterior e nomeação do 

outro, no entanto, apesar de o servidor nomeado começar a responder pelo cargo a partir 

desta data, o servidor exonerado respondeu até a data anterior. Nesse sentido, a data 

informada no Rol como final da responsabilidade de 13/10/2015 está inadequada. 
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A Diretora do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes nomeada em 29/9/2015 

responde a partir desta data, porém a data de término da responsabilidade do antecessor 

de 29/9/2015 informada no Rol encontra-se inadequada.  

 

O Diretor e Vice-Diretor da Escola de Ciência e Tecnologia, assim como o Diretor da 

Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi foram nomeados em 28/9/2015, portanto a 

data informada de término da responsabilidade do antecessor no Rol de responsáveis de 

28/9/2015 está inadequada. 

 

Em relação ao cargo de superintendente adjunto de informática, não foi encaminhada 

portaria pela UFRN e os períodos de 3/6/2015 a 1/7/2015 do Rol consta para dois 

servidores, havendo sobreposição dos períodos. 

 

4) A Unidade Gestora ratifica a ausência de informação no Rol dos Responsáveis 

lançado no sistema e-Contas, justificando que houve um lapso na ocasião do 

preenchimento. 

 

5) Sobre a existência de período sem titular para o Centro de Tecnologia nos períodos 

de 27/5 a 18/7/2015 e nos dias 16 e 17/7/2015, ressalte-se que a Unidade Gestora 

informou que o Professor vice-diretor assumiu a direção. No entanto, a Portaria nº 

825/2011-R, 6 de julho de 2011, demonstra apenas a nomeação naquela data, não 

demonstrando a data da exoneração e, portanto, o período final de sua responsabilidade 

para fins de registro. 

 

Sobre a informação de que o responsável titular do Centro de Tecnologia para o período 

de 18/7/2015 a 31/12/2015, conforme registrado no Rol, ter sido designado para 

responder pela Direção do referido Centro no período de 17/6 a 14/7/2015 por motivo 

de férias do titular, não corresponde ao demonstrado no Rol. Para o período de 17/6 a 

15/7/2015 no Rol consta apenas o vice-diretor respondendo e não o titular designado 

informado pela UFRN. Em relação ao término do mandato do professor vice-diretor em 

14/7/2015, no Rol consta a data de 15/7/2015 como final do período de 

responsabilidade. 

 

Nesse contexto, a manifestação não foi suficiente para contestar o fato, apenas 

confirmando que o registro do Rol de Responsáveis realizado pela Universidade não se 

encontra condizente com a realidade. 

 

Além disso, cabe ressaltar que houve restrição de conferência da adequação de dados do 

rol de responsáveis por insuficiência de prestação de informações/dados de 

responsabilidade da UPC, principalmente relacionada aos períodos de gestão indicados.  

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Adotar procedimentos adequados de revisão de forma a garantir a 

confiabilidade dos dados de responsáveis informados no sistema e-contas. 

 

 

4.1.2 EFETIVIDADE DOS RESULTADOS OPERACIONAIS        

4.1.2.1 INFORMAÇÃO 
 

Avaliação dos resultados quantitativos e qualitativos alcançados pela UFRN no 

exercício 2015. 

 

Fato 
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Visando a avaliar os resultados quantitativos e qualitativos da gestão, em especial 

quanto à eficácia e eficiência no cumprimento da execução física e financeira das ações 

da Lei Orçamentária Anual – LOA vinculadas a programas temáticos executados pela 

UFRN e identificar as causas de insucessos no desempenho da gestão, foram 

selecionadas as seguintes ações para análise: 

Quadro – Ações Analisadas 

Código da 

Ação 
Título 

20RL Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica 

8282 Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior 

4002 Assistência ao Estudante de Ensino Superior 

20RK Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior 

Fonte: Relatório de Gestão 2015 da UFRN. 

Quanto à eficácia, apesar de não ter sido atingida a totalidade da meta prevista nas ações 

20RL e 20RK, considera-se satisfatório o desempenho da UPC, especialmente se 

considerados fatores dificultadores como greve de servidores e contingenciamento de 

recursos ocorridos no exercício 2015. No quadro a seguir estão demonstradas as metas 

previstas e os índices alcançados: 

Quadro – Metas Previstas e Índices Alcançados 

Fonte: Relatório de Gestão e Relatório Espelho do SIOP. 

*de acordo com a UFRN foi inserida no Simec, a sua revelia, a meta de 327 projetos. A meta correta seria 

de 21 projetos. 

 

Quanto à eficiência no cumprimento das metas, nota-se que todas ações analisadas 

tiveram índice de eficiência em percentual superior a 100%, conforme quadro a seguir: 

Quadro – Eficiência da LOA 

Código 

da Ação 

Dotação Final 

(R$) 

Valor 

Liquidado (R$) 

Meta Física 

na LOA 

Meta Física 

Realizada 

‘Eficiência da 

LOA 

20RL 9.234.091,00 6.718.146,99 1.700 1.619 130,90% 

8282 143.739.350,00 51.867.917,85 21 37 488,27% 

4002 32.164.738,00 24.978.702,57 20.000 22.850 147,12% 

20RK 113.874.882,00 88.563.647,19 37.083 33.469 116,05% 

Fonte: Relatório de Gestão e Relatório Espelho do Siop. 

 

Destaca-se a eficiência da UFRN no aproveitamento dos recursos disponíveis na 

execução das ações analisadas. Em todos os casos, mesmo com a liquidação parcial dos 

recursos financeiros disponíveis, foi registrada superação da meta prevista. 

Código 

da Ação 

Meta Prevista 

(dados do 

Simec) 

Meta 

Prevista Real 

Meta Realizada 

(dados do  

Simec) 

Meta 

Realizada 

(dados reais) 

Percentual de 

Realização (Real) 

20RL 1.700 1.700 1.619 1.619 95,24% 

8282 327* 21 37 37 176,19% 

4002 20.000 20.000 22.850 22.850 114,25% 

20RK 37.083 37.083 35.504 33.469 90,25% 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
117 

Na execução da ação 20RL – Funcionamento de Instituições Federais de Educação 

Profissional e Tecnológica, a UFRN tinha por meta matricular 1.700 estudantes em 

cursos técnicos de nível médio na Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ), Escola de Saúde 

(ES/UFRN) e Escola de Música (Emurfrn). Os esforços empreendidos pala UFRN 

resultaram no alcance de 95,23% da meta prevista, com 1.619 alunos matriculados, 

distribuídos nas três escolas conforme o quadro a seguir: 

Quadro – Alunos em Cursos de Nível Médio 

Local Cursos Alunos Matriculados 

Escola Agrícola de 

Jundiaí 

técnico em agroindústria, técnico em 

agropecuária, técnico em aquicultura e técnico em 

informática 

790 

Escola de Saúde 

técnico em enfermagem, técnico em vigilância da 

saúde, técnico em registro e informações em 

saúde e técnico em práticas integrativas e 

complementares em saúde 

575 

Escola de Música 
músico instrumentista, regente de banda e coral, 

cantor e técnico em gravação musical 
254 

Fonte: Relatório de Gestão 2015 

Merece destaque a eficiência da UPC na execução da ação, notadamente pelo fato de ter 

alcançado o cumprimento de 95,24% com a liquidação de apenas 72,75% dos recursos 

previstos. 

Quanto à execução da ação 8282 - Reestruturação e Expansão de Instituições Federais 

de Ensino Superior, a UFRN esclarece que houve equívoco na definição da meta, pois 

na Lei Orçamentária Anual 2015 teria sido apresentada a meta de 21 projetos. No 

entanto, no Simec – Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do 

Ministério da Educação foi consignada a meta de 327 projetos, segundo a UFRN, à sua 

revelia. 

Considerada a meta de 21 projetos, percebe-se elevado grau de eficiência na execução 

da ação. Com a liquidação de 36,08% dos recursos, foi alcançado o índice de execução 

76,19% da meta prevista. Foram realizados 37 projetos, 11 destes iniciados em 2015, 

dentre os quais a construção e ampliação de salas de aula, laboratórios, espaços de 

convivência, biblioteca, rede de comunicação (backbone) e outros. 

Na execução da Ação 4002 – Assistência a Estudantes de Educação Superior, a meta de 

concessão de 20.000 benefícios a alunos carentes foi superada em 14,25% com a 

liquidação de 77,66% da dotação disponível. Dentre os benefícios concedidos destacam-

se bolsa alimentação, auxílio moradia, auxílio transporte, auxílio creche e bolsas 

acadêmicas. 

Quanto à execução da Ação 20RK – Funcionamento de Instituições Federais de Ensino 

Superior, a UFRN registrou a matrícula de 33.469 estudantes, o que representa 90,25% 

da meta de 37.083 prevista na LOA. Para tanto foram executados 77,77% dos recursos 

previstos. Ressalte-se que a meta de alunos matriculados corresponde à meta nº 2 do 

Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI da UFRN, documento que estabelece as 

metas a serem perseguidas pela UFRN no período de 2015 a 2019. No Relatório de 

Gestão não consta a meta prevista para o ano de 2015, no entanto, informação constante 

do PDI aponta que no exercício 2014 o número de alunos matriculados foi de 32.499. 

Portanto, no ano de 2015, a UFRN registrou um incremento de 2,98% no número de 

alunos matriculados. 

 

  
##/Fato## 

4.1.3 RESULTADOS DA MISSÃO INSTITUCIONAL             
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4.1.3.1 CONSTATAÇÃO 
 

Fragilidades na apuração dos dados e falta de metas definidas para indicadores de 

desempenho. 

 

Fato 
 

No Plano de Gestão 2015 da UFRN foram definidos como eixos programáticos a 

qualidade acadêmica, interiorização, internacionalização e inclusão social, a serem 

desenvolvidas através de ações voltadas para melhoria da qualidade acadêmica em todas 

as suas dimensões, passando pela intensificação das políticas de interiorização e 

expansão da internacionalização como políticas essenciais para elevação da excelência 

acadêmica. Para fortalecimento da política de inclusão social da UFRN, está previsto o 

desenvolvimento de ações voltadas ao oferecimento de igualdade de oportunidades por 

meio de ações afirmativas, direcionadas aos alunos que se encontrem em condições 

socioeconômicas desfavoráveis ou com necessidades educacionais especiais. 

Para acompanhamento da implementação dessas ações a UFRN utiliza-se de doze 

indicadores de desempenho, os quais relacionados e analisados a seguir: 

Indicadores de Qualidade Acadêmica 

 Índice de crescimento de vagas oferecidas para o ensino de graduação (IVG) 

 Índice de crescimento de matrículas na graduação 

 Conceito Enade 

 Número de grupos de pesquisa 

 Proporção de professores envolvidos em projetos de pesquisa 

 Número de publicações 

 

Indicadores de Interiorização 

 Taxa de matrícula fora da sede 

 

Indicadores de Internacionalização 

 Números de acordo de cooperação 

 Mobilidade Out 

 Mobilidade In 

 

Indicadores de Inclusão Social 

 Taxa de matrícula noturna 

 Percentual de vagas para cotistas 

 

Quanto à economicidade na produção dos indicadores, não há custos significativos na 

obtenção dos dados. Todos constam de sistemas informatizados, bastando para sua 

obtenção a simples realização de consultas. 
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Percebe-se ainda que os doze indicadores representam adequadamente os fenômenos 

monitorados e possibilitam comparações ao longo do tempo, atendendo assim aos 

critérios de completude e comparabilidade que se espera de um bom indicador. A 

utilidade dos indicadores analisados pôde ser verificada na revisão do Plano de 

Desenvolvimento Institucional, ocorrida em novembro de 2015, onde foram analisados 

os índices alcançados no período 2010/2015 e revistas as metas para o período 

2015/2019. 

Quanto à confiabilidade e acessibilidade (facilidade de obtenção) dos dados que 

compõem os indicadores analisados nota-se fragilidade na apuração dos seguintes 

indicadores de qualidade acadêmica:  

 Número de grupos de pesquisa 

 Proporção de professores envolvidos em projetos de pesquisa 

 Número de publicações 

Os dados são apurados, principalmente, no Sistema Integrado de Gestão de Atividades 

Acadêmicas – Sigaa da UFRN e na Plataforma Lattes, mantida pelo CNPq. Como o 

cadastro dos grupos de pesquisa e de publicações é feito pelos próprios pesquisadores 

envolvidos no processo, de forma descentralizada, a UFRN não tem como assegurar que 

todas as informações são registradas. Nesse sentido, a Pró-Reitoria de Pesquisa atribui 

ao subregistro da produção científica a queda na proporção de professores envolvidos 

em projetos de pesquisa, de 77,63 em 2014 para 61,46 em 2015. 

Questionada quanto às metas estabelecidas para cada indicador no exercício 2015, a 

UFRN prestou os seguintes esclarecimentos: 

a) Índice de crescimento de vagas oferecidas para o ensino de graduação (IVG) 

“O quantitativo de vagas oferecidas pela UFRN para o ensino de graduação é definido 

anualmente pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE. 

Portanto, as metas anuais relativas a este indicador são estabelecidas pelo CONSEPE 

considerando a manutenção de cursos pré-existentes, a ampliação de vagas em cursos 

pré-existentes e a criação de novos cursos.” 

Apesar de afirmar que há meta definida para o indicador, a UFRN deixou de consignar a 

informação no Relatório de Gestão e também não a informou à Equipe de Auditoria da 

CGU. 

 

b) Índice de crescimento das matrículas na graduação 

“Na UFRN, não são estabelecidas metas específicas para o crescimento das matrículas 

na graduação, uma vez que ele é resultante das políticas governamentais de expansão 

do ensino superior no Brasil. A última grande ação governamental nessa direção 

ocorreu em 2008 com o Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais Brasileiras (REUNI). De outro lado, o crescimento das matrículas está 

diretamente relacionado à oferta anual de vagas referida no indicador anterior.” 

 

c) Conceito Enade 

“O Exame Nacional do Desempenho do Estudante é um indicador integrante de uma 

política nacional de qualidade acadêmica instituída pelo MEC, por meio do SINAES 

(Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior-Lei N° 10.861/2004). Os 
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resultados do ENADE subsidiam as instituições de educação superior para a adoção de 

medidas visando a melhoria da qualidade acadêmica. Portanto, para esse indicador a 

UFRN não define metas.” 

 

d) Número de grupos de pesquisa; Proporção de professores envolvidos em projetos de 

pesquisa; e Número de publicações 

“Para esses indicadores, a UFRN possui metas estabelecidas no seu Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), que são acompanhadas anualmente. A meta 

prevista para o número de publicações foi definida na revisão do PDI realizada em 

2015.” 

A Meta 7 do Plano de Desenvolvimento Institucional estabelece o incremento de 15% 

no número de grupos de pesquisa, a ser alcançado no período de 2015 a 2019. Não há 

meta específica para o ano de 2015. 

Não há, também, qualquer indicação de meta quinquenal ou anual para número de 

publicações ou proporção de professores envolvidos em projetos de pesquisa. 

 

e) Taxa de matrícula fora da sede 

“A UFRN não dispõe de metas para esse indicador. Não obstante, dispõe de uma 

política de interiorização contemplada no PDI e nos objetivos e eixos estruturantes do 

seu Plano de Gestão.” 

 

f) Número acordos de cooperação, mobilidade out e mobilidade in 

“A UFRN não dispunha de metas para os 3 indicadores de internacionalização. 

No entanto, a política de internacionalização está inserida nos projetos estratégicos 

que estão contemplados no PDI e vem sendo fortalecida ao longo dos anos, com vistas 

a realização de acordos de cooperação, ao intercâmbio, que permitem o 

aprofundamento de estudos e pesquisas científicas, culturais e tecnológicas, bem como 

a troca de experiências acadêmicas entre as instituições envolvidas. 

A partir de 2015, com a revisão do PDI, a UFRN estabeleceu metas específicas para a 

internacionalização, aprovadas por meio da Resolução no 019/2015-CONSUNI.” 

A Meta 15: Expansão da Internacionalização, propõe o incremento de 100% para os 

números de acordos de cooperação e de alunos estrangeiros matriculados na UFRN 

(mobilidade in) no período de 2015 a 2019. Quanto ao número de alunos da UFRN 

participando de atividades acadêmicas em universidades do exterior (mobilidade out), 

não há meta definida. 

Mais uma vez, embora exista meta para os números de acordos de cooperação e 

mobilidade in, não são estabelecidas metas para o ano de 2015. Consta apenas a meta 

para o período de 2015 a 2019. 

 

g) Taxa de matrícula noturna 
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“A UFRN tem como meta ocupar todas as vagas para o ensino de graduação ofertadas. 

No entanto, desde que aderiu ao SÍSU tem se deparado com redução na taxa de 

matrícula, em especial nos cursos do turno noturno. Em 2014 e 2015, a publicação dos 

editais para preenchimento de vagas residuais contribuiu para aumentar a taxa de 

matrícula, apesar de ainda não serem preenchidas 100% das vagas.” 

A UFRN não informou a meta para esse indicador, seja no Relatório de Gestão ou em 

resposta à solicitação de informação feita pela Equipe de Auditoria da CGU. 

 

h) Percentual de vagas para cotistas 

“A metas estabelecidas para a destinação de percentuais de vagas para os cotistas que 

ingressaram via ENEM/SiSU (Exame Nacional de Avaliação do Ensino médio/Sistema 

de Seleção Unificada) foram de 12,7% do total de vagas ofertadas em 2013, de 27,5% 

em 2014 e de 50% em 2015, conforme previsto na legislação vigente.” 

A análise dos indicadores de desempenho instituídos pela UFRN resulta na constatação 

de que carecem de confiabilidade e facilidade de obtenção de dados os seguintes 

indicadores: 

 Número de grupos de pesquisa 

 Proporção de professores envolvidos em projetos de pesquisa 

 Número de publicações 

Ademais, falta clareza na apresentação dos resultados obtidos pela UFRN em cada um 

dos indicadores analisados. Para que pudesse ser evidenciado o produto dos esforços 

empreendidos pela instituição no desempenho de suas atividades, a apresentação dos 

indicadores no Relatório de Gestão deveria vir acompanhada dos índices que se 

almejava alcançar. A falta de indicação das metas perseguidas impossibilita que o leitor 

do Relatório de Gestão tenha conhecimento quanto ao sucesso ou insucesso da UFRN 

nas ações desenvolvidas ao longo do exercício. Saliente-se que, para oito dos doze 

indicadores analisados, sequer há metas definidas. 

 

  
##/Fato## 

Causa 
 

A fragilidade na obtenção dos dados resulta da falta de controle da Pró-Reitoria de 

Pesquisa sobre os trabalhos produzidos por seus pesquisadores, evidenciada pela 

pulverização de responsáveis pela inserção das informações no Sigaa e na Plataforma 

Lattes. Quanto à falta do estabelecimento de metas, esta resulta de falhas no processo de 

criação dos indicadores de desempenho da gestão, concebidos sem a definição dos 

respectivos índices de referência. 

 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

As considerações da UFRN foram apresentadas no decorrer dos trabalhos de campo, em 

resposta às solicitações de fiscalização emitidas pela CGU e, como contribuíram para a 

compreensão da situação verificada, foram inseridas no campo ‘fato’. 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 
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Análise do Controle Interno 
 

Considerando-se que não houve nova manifestação da unidade examinada sobre esta 

constatação, após a que está transcrita no campo ‘fato’, a análise do Controle Interno 

consta registrada no referido campo. 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Estabeleça metas para cada um dos indicadores de desempenho da 

gestão utilizados pela UFRN. 

 

Recomendação 2: Informe no Relatório de Gestão a meta estabelecida pela UFRN para 

cada um dos indicadores de desempenho da gestão utilizados pela instituição. 
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