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1 INTRODUÇÃO 

Senhor Reitor, 

A Auditoria Interna (AUDIN) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), em atendimento à solicitação de auditoria de n.º 008/2020, de 19 de maio de 2020, 

vem apresentar o relatório referente aos exames realizados na avaliação da transparência no 

relacionamento entre a Universidade e a Fundação Norte-Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura 

(FUNPEC). 

Os exames foram realizados tendo como objeto a ação 4.3 do Plano Anual de Auditoria 

Interna (PAINT), item 3, do exercício de 2020 – Trabalhos em função de obrigação normativa, 

por solicitação da alta administração ou por outros motivos que não a avaliação de riscos. 

Cabe esclarecer que a obrigatoriedade desse trabalho decorreu do Acórdão TCU n.º 

1178/2018-P (subitem 9.5), no qual houve determinação ao Ministério da Transparência e 

Controladoria-Geral da União (CGU) para que orientasse às Auditorias Internas das Instituições 

Federais de Ensino Superior (Ifes) a incluírem atividades dessa natureza em seus PAINTs. 

 Além disso, a própria norma interna da UFRN que disciplina o seu relacionamento 

com a Funpec (Resolução n.º 061/2016-Consad) estabelece, em seu art. 48, II, d, o 

acompanhamento por parte da Auditoria Interna do cumprimento pela Funpec das exigências 

relativas à transparência previstas no art. 4º-A da Lei n.º 8.958/94.  

mailto:auditoria@reitoria.ufrn.br
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A avaliação foi realizada no período compreendido entre os dias 19 de maio de 2020 

a 14 de abril de 2021, em conformidade com as Normas de Auditoria do Sistema de Controle 

Interno do Poder Executivo Federal. Nenhuma restrição foi imposta a equipe de auditoria 

durante a realização dos exames. 

Registre-se, de antemão, que, com vistas a avaliar a transparência das informações 

emitidas pelas entidades envolvidas, a equipe de auditoria utilizou-se de informações nos sites 

e sistemas da UFRN e Funpec disponibilizadas para o público externo. Dessa forma, a 

metodologia utilizada pelos auditores internos baseou-se na “Experiência do Usuário” para 

coleta das informações necessárias à avaliação. 

O método aplicado consiste em realizar pesquisas diretas pelos auditores nos sítios e 

sistemas disponíveis, colocando-se, os avaliadores, numa posição de usuário comum. 

1.1. Breve Relato dos Trabalhos Realizados 

Desde a criação das Fundações de Apoio à pesquisa das Instituições de Ensino 

Superior foram grandes os esforços para regulamentar o relacionamento destas com os demais 

setores da sociedade. Por um lado, têm-se as instituições públicas de ensino que são submetidas 

a todo arcabouço jurídico de Direito Público e, por outro, estão as Fundações de Apoio à 

Pesquisa – Instituições privadas que, em sua gênese, foram instituídas para apoiar as 

Instituições de Ensino. 

Nesse sentido, há uma constante busca pela melhoria e fortalecimento dessa relação, 

tendo em vista o papel de grande relevância que as Fundações de Apoio desempenham para o 

país, visto que, ao lado das Ifes, apoiam o desenvolvimento da ciência e da pesquisa, os quais 

são temas estratégicos para a política de desenvolvimento nacional. Há, inclusive, quem trate a 

ciência como uma questão de soberania nacional. 

Assim sendo, visando o aperfeiçoamento do relacionamento entre as duas instituições, 

as normas que ditam as obrigações devem ser constantemente revisitadas e verificadas o seu 

cumprimento.  

Um dos pontos de grande relevância nessa relação consiste no dever de transparência 

que as Entidades envolvidas devem verificar no seu relacionamento. Insta inicialmente destacar 

a importante quebra do paradigma entre a publicidade e transparência dos atos praticados pela 

administração pública. 

Ocorre que, a publicidade é um dos requisitos obrigatórios de validade do ato 

administrativo. No entanto, além de ser público, as instituições devem dar a máxima 

transparência aos seus atos. Significa dizer que ser transparente vai além da mera publicação 

dos atos em meios oficiais de imprensa, como por exemplo em quadros de aviso ou no diário 

oficial da união, dentre outros. O dever de transparência impele que as instituições públicas 

otimizem a divulgação dos seus dados, com vista a estimular a participação social na gestão da 

coisa pública – é o que se chama de transparência ativa. 

Sem adentrar na celeuma nacional que reside em saber se as Fundações de Apoio se 

submetem, ou não, à totalidade das normas previstas para o setor público, essa auditoria avaliou, 

tão somente, o cumprimento dos quesitos relativos à transparência previstos nas normas que 

regem a relação entre as duas instituições. 



3 

 

RA 006/2021 - AUDIN 

Por oportuno, esclarece-se que a presente auditoria não tem o condão de constatar a 

veracidade das informações, mas tão somente a forma de como elas estão dispostas para o 

público externo. 

Para iniciar o processo de auditagem, a equipe de auditoria realizou um estudo 

conjunto das normas que delimitam o relacionamento das entidades, fazendo um levantamento 

das obrigações destinadas a cada instituição; em seguida, traçou-se um Perfil Padrão de 

transparência; e, por fim, aplicou-se testes de auditoria visando avaliar o seu cumprimento das 

obrigações. 

A elaboração do Perfil Padrão foi delimitada pelas prescrições indicadas nas leis e nos 

decretos que regulamentam a matéria, além da jurisprudência firmada pelo Tribunal de Contas 

da União (TCU), uma vez que esta auditoria integra à estrutura de uma Autarquia Federal e, 

portanto, deve tomar por base o entendimento encampado pelo Tribunal. 

Registre-se, por fim, que durante o processo de auditagem foram implementadas 

diversas mudanças no site mantido pela Fundação Norte-Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura. 

Nesse sentido, ao tempo em que a equipe de auditoria realizava as análises, implementou-se 

melhorias no Portal da Transparência da Funpec, pelo que foi possível obter as informações de 

forma mais prática e precisa. 

 

2 ESCOPO 

O objetivo geral da presente auditoria teve por finalidade avaliar a transparência do 

relacionamento entre a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a Fundação Norte-Rio-

Grandense de Pesquisa e Cultura. Pretendeu-se, assim, examinar o cumprimento das normas 

atinentes à transparência que regem o relacionamento entre as duas instituições. 

Os exames tiveram por escopo avaliar as informações disponibilizadas através dos 

sistemas e sítios eletrônicos mantidos pelas Instituições envolvidas e tiveram por finalidade 

responder as seguintes questões de auditoria: 

Q1: A Fundação Norte-Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura disponibiliza para o 

público externo ferramenta capaz de levantar as informações requeridas nas normas 

direcionadas ao relacionamento entre as IFES e as fundações de apoio sobre 

transparência nos projetos realizados junto a UFRN? 

Q2: A Universidade Federal do Rio Grande do Norte disponibiliza para o público 

externo as informações condizentes com as normas sobre transparência que tratam do 

seu relacionamento com a Fundação de Apoio a Pesquisa? 

Q3: As informações disponibilizadas pela UFRN e pela Fundação de Apoio para o 

público externo estão condizentes com os requisitos da Transparência, sobretudo no 

que tange a completude, granularilidade, interoperabilidade e usabilidade? 

Para fins de elaboração da primeira questão de auditoria, tomou-se como parâmetro o 

art. 4º-A da Lei n.º 8.959/1994. Já para a segunda, considerou-se o art. 12, § 1o, V e § 2o do 

Decreto n.º 7.423/2010 e o subitem 9.3.3 do Acórdão TCU n.º 1178/2018-P. 

De acordo com a avaliação empreendida pela equipe de auditoria chegou-se as 

conclusões a seguir delineadas. 
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 3 RESULTADO DOS EXAMES 

ASSUNTO: TRANSPARÊNCIA NO RELACIONAMENTO ENTRE A UFRN E A 

FUNPEC 

3.1 Informação 001: Acessibilidade do site da Fundação Norte-Rio-Grandense de 

Pesquisa e Cultura. 

Antes de adentrar nas avaliações atinentes ao cumprimento das normas relativas à 

transparência, a equipe de auditoria realizou avaliação no que tange a acessibilidade do site da 

Funpec. Pretendeu-se inicialmente verificar se o usuário tem facilidade de encontrar o site da 

Fundação.  

Ao realizar busca simples pelo termo “funpec” na ferramenta de pesquisa Google, o 

primeiro resultado encontrado é o site da Fundação, conforme tela a seguir: 

Figura 1 – Resultado da busca do site da FUNPEC na internet 

 
 

As informações disponibilizadas na ferramenta Google são suficientes para que o 

usuário acesse o site da Fundação e obtenha informações básicas sobre a instituição, bem como 

a localização física, telefone e horários de funcionamento e de atendimento presencial. 

Ao ingressar na página inicial da fundação, o usuário visualiza diversos botões de 

acesso dentre os quais encontra-se o Portal da Transparência que será objeto de análise desta 

auditoria no que tange as informações relativas as obrigações destinadas à Fundação. 
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Figura 2 – Site da FUNPEC na internet 

 
 

Importante destacar que, inspirado nos moldes do Governos Federal, o Portal da 

Transparência instituído pela Funpec concentra todas as informações relativas à gestão dos 

contratos acadêmicos firmados junto à UFRN. A ferramenta, portanto, dedica-se a conferir 

transparência ao apoio prestado na gestão dos recursos destinados à execução de projetos de 

pesquisas acadêmicas. 

3.2 Constatação 001: Ausência de informações sobre o gestor do Portal da Transparência 

da Funpec. 

Embora a análise realizada no âmbito da Funpec tenha se limitado ao atendimento do 

disposto no art. 4º-A da Lei n.º 8.959/1994, a equipe da Auditoria Interna entendeu como 

relevante verificar se houve designação formal de colaborador responsável pelas informações 

disponibilizadas no Portal da Transparência. 

Sem adentrar no mérito quanto à obrigatoriedade de as Fundações de Apoio atenderem 

ao disposto na Lei n.º 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), transcreve-se a seguir o que 

estabelece o seu art. 40, I. 

Art. 40. No prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da vigência desta Lei, o dirigente 

máximo de cada órgão ou entidade da administração pública federal direta e indireta 

designará autoridade que lhe seja diretamente subordinada para, no âmbito do 

respectivo órgão ou entidade, exercer as seguintes atribuições: 

(...) 

I - assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso à informação, de forma 

eficiente e adequada aos objetivos desta Lei; 

A UFRN não apenas designou servidor para assegurar o cumprimento das normas 

relativas ao acesso à informação, como divulgou suas informações na respectiva página1. 

                                                 
1 https://sistemas.ufrn.br/acessoainformacao/sic/. 
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Nesse sentido, foi encaminhada à Funpec a SA 2020008-003 solicitando informações 

acerca da designação formal do gestor do seu Portal da Transparência. 

3.2.1 Causa: Opção da Funpec em não disponibilizar as informações do colaborador 

responsável pela gestão do Portal da Transparência. 

3.2.2 Manifestação da Unidade: A Funpec, por meio do Ofício 428/2020 – DG, informou: 

“O gestor do Portal da Transparência habilitado para atender as demandas externas, 

inserir ou editar informações no portal desta Fundação é o Colaborar da Funpec, 

Wigner Fernandes Costa, matrícula f00***6. É importante ressaltar que 80% das 

informações necessárias para alimentar o nosso Portal são fornecidas pelo 

SigFundação, empresa que desenvolve o Sistema de Informação da Funpec”. 

3.2.3 Análise da auditoria interna: A Funpec informou que já há servidor na Fundação 

habilitado para atender as demandas externas, inserir ou editar informações no portal da 

Fundação. No entanto, ao analisar o Portal da Transparência, não se identificou informações 

sobre esse gestor. 

A equipe de Auditoria Interna entende que sua divulgação é de suma importância, haja 

vista a constante necessidade de responder as demandas internas e externas relativas ao 

relacionamento entre as instituições. 

Nesse sentido, considerando que os usuários do portal podem encontrar dificuldades no 

que tange ao acesso às informações, requerer detalhamentos acerca de determinados fatos, ou 

até mesmo propor melhorias no sistema, faz-se necessário a divulgação sobre o colaborador a 

quem deve reportar tais demandas. 

3.2.4 Benefício: Não financeiro. 

3.2.5 Recomendação 001: Atuar junto à Funpec para que divulgue em seu site as informações 

sobre do colaborador responsável pela gestão do Portal da Transparência. (GABINETE) 

3.3 Informação 002: O Portal da Transparência da Funpec contempla todos os incisos 

elencados no Art. 4-A, da Lei n.º 8.957/1994.  

Ao traçar o perfil da transparência, a equipe de auditoria verificou que a Lei n.º 

8.957/1994 estabelece algumas obrigações por parte da Fundação de Apoio, as quais estão 

previstas no recorte a seguir:  

Art. 4o-A.  Serão divulgados, na íntegra, em sítio mantido pela fundação de apoio na 

rede mundial de computadores - internet:  

I - os instrumentos contratuais de que trata esta Lei, firmados e mantidos pela 

fundação de apoio com as IFES e demais ICTs, bem como com a FINEP, o CNPq e 

as Agências Financeiras Oficiais de Fomento;   

II - os relatórios semestrais de execução dos contratos de que trata o inciso I, indicando 

os valores executados, as atividades, as obras e os serviços realizados, discriminados 

por projeto, unidade acadêmica ou pesquisa beneficiária;   

III - a relação dos pagamentos efetuados a servidores ou agentes públicos de qualquer 

natureza em decorrência dos contratos de que trata o inciso I;   

IV - a relação dos pagamentos de qualquer natureza efetuados a pessoas físicas e 

jurídicas em decorrência dos contratos de que trata o inciso I; e 

V - as prestações de contas dos instrumentos contratuais de que trata esta Lei, firmados 

e mantidos pela fundação de apoio com as IFES e demais ICTs, bem como com a 

FINEP, o CNPq e as Agências Financeiras Oficiais de Fomento.   
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Nesse sentido, foi encaminhada Solicitação de Auditoria à Funpec indagando como as 

informações mencionadas no art. 4º-A poderiam ser acessadas. Por meio do Ofício 1.155/2020-

DG, a Instituição informou, em outras palavras, que elas estão nos menus disponíveis no Portal 

da Transparência da Fundação.  

Ao acessar o Portal indicado, verifica-se que estão disponíveis os menus que concedem 

acesso a todos os itens previstos na norma acima. Vejamos: 

Figura 3 – Portal da Transparência da Funpec 

 
 

Contextualizando para o relacionamento estabelecido entra a UFRN e a Funpec, a 

norma observa que devem ser divulgados os seguintes itens: 

 Os instrumentos contratuais de que trata a lei 8.958/94, firmados e mantidos pela 

Funpec com a UFRN; 

 Os relatórios semestrais de execução dos contratos firmados e mantidos pela 

Funpec com a UFRN, indicando os valores executados, as atividades, as obras e os 

serviços realizados, discriminados por projeto, unidade acadêmica ou pesquisa 

beneficiária; 

 A relação dos pagamentos efetuados a servidores ou agentes públicos de qualquer 

natureza em decorrência dos contratos firmados e mantidos pela Funpec com a 

UFRN; 

 A relação dos pagamentos de qualquer natureza efetuados a pessoas físicas e 

jurídicas em decorrência dos contratos firmados e mantidos pela Funpec com a 

UFRN; e 

 As prestações de contas dos instrumentos contratuais de que trata esta Lei, firmados 

e mantidos pela Funpec com a UFRN. 

Observa-se que, para cada inciso da norma, há um item correspondente no Portal da 

Transparência, de forma que é possível concluir pela adequabilidade no que tange à 

disponibilização e ao acesso das informações as quais estão estabelecidas como de observância 

obrigatória na norma que fundamenta o relacionamento entre as duas instituições. 

No entanto, foram identificadas impropriedades no tocante a alguns filtros de busca 

para determinados menus e na disponibilização de informações decorrentes de consulta a 
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pagamentos efetuados a servidores públicos e prestadores de serviço pessoa física, evidenciadas 

nos subitens 3.4 e 3.5 a seguir.  

3.4 Constatação 002: Limitação dos filtros de busca disponíveis no Portal da 

Transparência da Funpec para realização de pesquisas nos menus “Relatório Semestral 

do Projeto” e “Prestação de Contas”. 

As telas a seguir mostram os critérios para busca nos menus “Relatório Semestral do 

Projeto” e “Prestação de Contas”. 

Figura 4 – Critérios para busca no menu “Relatório Semestral do Projeto” 

 

 

Figura 5 – Critérios para busca no menu “Prestação de Contas” 

 

Ambas as telas acima colacionadas trazem as mesmas opções de busca, a saber: 

“Período de Vigência”, “Código do Projeto (FUNPEC)”, “Código SIPAC” e “Órgão 

Financiador”. 

Realizando os testes, a equipe de auditoria encontrou dificuldades para obter as 

informações dos projetos por meio dos critérios concedidos, e isso se deu em razão da restrição 
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dos critérios para efetuar as buscas. Diante disso, os usuários externos também podem encontrar 

dificuldades para acessar as informações requeridas. 

Por outro lado, verificou-se que o menu “Consulta de Projetos” dispõe do botão de 

busca avançada, o que possibilitou, inclusive, a inserção de filtros mais específicos, realizando 

pesquisas mais efetivas. 

Diante disso, entende-se que inclusão do botão “Busca Avançada” nos menus 

“Relatório Semestral do Projeto” e “Prestação de Contas” contribuiria para a acessibilidade das 

informações requeridas, de modo a viabilizar a efetiva transparência dos projetos apoiados pela 

Fundação. 

Em virtude da limitação dos filtros de busca nos menus “Relatório Semestral do 

Projeto” e “Prestação de Contas”, foi encaminhada a SA n.º 2020008-003 solicitando 

esclarecimentos. 

3.4.1 Causa: Percepção de que a disponibilização do botão “Busca Avançada” apenas no menu 

“Consulta de Projetos” seria suficiente. 

3.4.2 Manifestação da Unidade: A Funpec, por meio do Ofício n.º 428/2020-DG, informou: 
 

“Considerando a SA 2020008-003 que trata da solicitação de esclarecimentos às 

seguintes Impropriedades, itens 1 e 2, temos a informar: 

Item 1: 

1.1 Limitações dos filtros de busca nos menus “Relatório Semestral do Projeto” e 

“Prestação de Contas” do Portal de Transparência. Do modo que foi disposto, não é 

possível realizar consulta diretamente nesses menus pelo nome do projeto, por 

exemplo. Verifica-se, no entanto, e que nos demais menus disponibilizados no portal 

há a possibilidade de realizar “Busca Avançada”. 

RESPOSTA: 

Em relação a este item, informamos que já foi solicitada ao nosso Sistema de 

Informações (SigFundação) a inclusão do menu “Busca Avançada”, para que o 

mesmo venha atender a presente demanda”. 

 

3.4.3 Análise da Auditoria Interna: Em que pese a resposta da Funpec apontar para futura 

solução do problema, faz-se necessário acompanhar sua efetiva implementação. 

3.4.4: Benefício: Não financeiro 

3.4.5 Recomendação 001: Atuar junto à Funpec para que ela insira o botão “Busca Avançada” 

nos menus referentes à “Prestação de Contas” e “Relatório Semestral do Projeto” do Portal da 

transparência de modo a possibilitar a inserção de filtros mais específicos na busca por projetos. 

(GABINETE) 

3.5 Constatação 003: Ausência de distinção no resultado das buscas referentes a 

pagamentos a servidores públicos e pessoas físicas. 

 

Ao aplicar os testes de auditoria nos links apontados pela Funpec, verificou-se que as 

buscas relativas aos pagamentos realizados aos servidores ou agentes públicos e a relação dos 

pagamentos de qualquer natureza efetuados a pessoas físicas levam ao mesmo resultado. 

Pela leitura atenta do normativo que disciplina o relacionamento das Ifes com as 

Fundações de Apoio verifica-se que o legislador inseriu as verbas acima citadas em dois incisos 

distintos, vejamos: 

Art. 4o-A. Serão divulgados, na íntegra, em sítio mantido pela fundação de 

apoio na rede mundial de computadores - internet: 
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(...) 

III - a relação dos pagamentos efetuados a servidores ou agentes públicos de 

qualquer natureza em decorrência dos contratos de que trata o inciso I;   

IV - a relação dos pagamentos de qualquer natureza efetuados a pessoas 

físicas e jurídicas em decorrência dos contratos de que trata o inciso I; e (grifo 

nosso) 

Nesse sentido, o inciso III ao prescrever que todas as verbas destinadas aos pagamentos 

de qualquer natureza efetuados a servidores ou agentes públicos em decorrência dos contratos 

acadêmicos, requereu que todas as verbas, independentes de sua natureza, estejam listadas em 

um só resultado de busca. Nesse ponto, o Portal da Transparência da Funpec foi assertivo em 

possibilitar que o usuário externo acesse os pagamentos, independente da natureza da rubrica, 

destinada aos servidores e agentes públicos participantes do projeto. 

Na tela abaixo, é possível identificar as verbas destinadas ao pagamento de servidor 

participante do projeto sífilis não: 

Figura 6 – Tela de consulta a pagamentos efetuados a servidores públicos 

  

 

Na amostra acima é possível identificar que o servidor percebeu “20 - auxilio 

financeiro a pesquisadores” e “14 - diárias pess.civ e mil”, ou seja, os pagamentos de qualquer 

natureza estão relacionados no resultado da busca. Caso o usuário externo necessite de 

informações acerca dos pagamentos efetuados a pessoas físicas, retira a seleção “Apenas 

Servidores Públicos”, tendo, assim, acesso a todos os pagamentos de qualquer natureza 

efetuados aos participantes do projeto que não sejam servidores públicos. 

No entanto, ao realizar pesquisa no menu “Pagamentos a Pessoa Física” tem-se os 

mesmos resultados do item anterior, dificultando, dessa forma, a acesso do usuário externo a 

respectiva rubrica.  

A escolha do legislador por tratar a verbas em incisos distintos dá-se em razão do 

regime de jurídico que as norteiam, por isso, requer que os resultados das buscas estejam 

inseridos em locais distintos, de modo a possibilitar a clara identificação, por parte dos usuários 

externos, da natureza dos pagamentos em razão de prestação de serviços. 
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 Em virtude disso, foi encaminhada a S.A. n.º 2020008-003 solicitando 

esclarecimentos. 

3.5.1 Causa: Utilização da mesma base de dados para a realização da pesquisa, enquanto se 

deveria utilizar apenas as rubricas decorrentes da prestação de serviços (OUTROS SERVIÇOS 

DE TERCEIROS – PF, por exemplo) para as consultas de pagamentos efetuados a pessoas 

físicas.  

 

3.4.2 Manifestação da Unidade: A Funpec, por meio do Ofício n.º 428/2020-DG, informou: 

“Diante da constatação deste fato, esta Fundação já solicitou a devida correção destes 

dois menus ao nosso Sistema de Informações (SigFundação)”. 

 

3.5.3 Manifestação da Auditoria Interna: Em que pese a resposta da Funpec apontar para 

futura solução do problema, faz-se necessário acompanhar sua efetiva implementação. 

3.5.4 Benefício: Não financeiro. 

3.5.3 Recomendação 001: Atuar junto à Funpec para que ela realize adequações no resultado 

das buscas relativas a pagamentos efetuados a servidores públicos e pessoas físicas, de modo 

possibilitar o usuário externo diferenciar as verbas conforme a natureza da despesa. 

(GABINETE) 

3.6 Informação 003: Impossibilidade de implementação de sistema informatizado que 

permita acompanhamento concomitante da tramitação interna e da execução físico-

financeira dos projetos acadêmicos. 

De acordo com o subitem 9.3.1 do Acórdão TCU n.º 1178/2018-P, a UFRN deveria 

implantar registro centralizado de projetos de ampla publicidade, assim entendido como um 

único sistema informatizado, de acesso público na internet, que permitisse acompanhamento 

concomitante da tramitação interna e da execução físico-financeira de cada projeto e que 

contemplasse todos os projetos, independentemente da finalidade. 

Importante esclarecer que o art. 12-A do Decreto n.º 7.423/2010 estabelece que os 

contratos acadêmicos2 deverão ser registrados em sistema de informação online específico, a 

ser disciplinado em ato conjunto dos Ministros de Estado da Educação e da Ciência, Tecnologia 

e Inovação. 

A partir de uma leitura minuciosa do Acórdão TCU n.º 1178/2018-P, é possível 

depreender que o sistema informatizado a que se refere o subitem 9.3.1 é o mesmo do que trata 

o art. 12-A do Decreto n.º 7.423/2010. Isso porque no subitem 9.2 do mesmo Acórdão, o TCU 

determinou ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e ao 

Ministério da Educação (MEC) que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, em ato conjunto, 

disciplinassem sistema online específico para registro de contratos, convênios, acordos e ajustes 

celebrados entre fundações de apoio e IFES e IF. 

                                                 
2 Nomenclatura utilizada pela UFRN para se referir aos convênios de que trata o Decreto 7.423/2010. 



12 

 

RA 006/2021 - AUDIN 

Ao consultar o processo 040.671/2018-63 no CONECTA TCU4, verificou-se que o 

prazo de atendimento do subitem 9.2 havia sido prorrogado por mais 120 dias (Acórdão TCU 

n.º 413/2019-P). 

Nesse sentido, foi encaminhado Solicitação de Auditoria à Proplan indagando a esta 

unidade se ela detinha alguma informação acerca do aludido sistema de informação. Por meio 

de resposta cadastrada na Mesa Virtual (protocolo 23077.030139/2021-22), foi informado que 

até a presente data não havia recebido qualquer manifestação a respeito do referido sistema por 

parte do MEC ou do MCTIC. 

Conclui-se, portanto, que a implementação do subitem 9.3.1 do Acórdão TCU n.º 

1178/2018-P restou-se prejudicada, uma vez que o sistema de informação ao qual estaria 

condicionada sua implementação continua pendente de atendimento por parte do MEC e MCT 

(subitem 9.2 do Acórdão TCU n.º 1178/2018-P). 

3.7 Constatação 04: Impossibilidade de gravação, em diferentes formatos eletrônicos, das 

informações dos registros de projetos e dos agentes que deles participam. 

 

O item 9.3.2 do Acórdão TCU n.º 1178/2018-P, transcrito a seguir, lista os parâmetros 

a serem observados pelas IFES na divulgação de informações atinentes ao registro centralizado 

de projetos e aos agentes que deles participam. 
 

9.3.2. Adotar, na divulgação das informações, em especial daquelas referentes ao 

registro centralizado de projetos e aos agentes que deles participem, os seguintes 

parâmetros: 

9.3.2.1. Disponibilização na forma de relação, lista ou planilha que contemplem todos 

os projetos/agentes, de todas as fundações, para atender aos princípios da completude, 

da interoperabilidade e da granularidade; 

9.3.2.2. Possibilidade de filtrar, inclusive mediante pesquisa textual, de ordenar e de 

totalizar a relação de projetos e agentes por parâmetros; 

9.3.2.3. possibilidade de gravação de relatórios a partir de lista ou relação, em diversos 

formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, de modo a facilitar a 

análise das informações; 

9.3.2.4. Atualização tempestiva das informações disponíveis em seus sítios 

eletrônicos na internet. 

 

Em razão disso foi encaminhada a SA n.º 2020008-002 à Proplan indagando sobre a 

existência de ferramenta que garanta acesso a essas informações. 

 

3.7.1 Causa: Entendimento de que a disponibilização pela Funpec dos registros de projetos e 

dos agentes que deles participam em diversos formatos supriria a necessidade do cumprimento 

dessa obrigação por parte UFRN. 

 

3.7.2 Manifestação da unidade: A Proplan, por meio do Documento n.º 23077.074343/2020-

74, cadastrado na Mesa Virtual, informou: 

                                                 
3 Monitoramento do atendimento do Acórdão 1178/2018-TCU-Plenário, que tratou de Auditoria de conformidade 

para avaliar o cumprimento dos requisitos de transparência estabelecidos na Lei de Acesso à Informação (LAI) e 

nas normas específicas pelas Fundações de Apoio (FAP), e pelas respectivas IFES no que tange aos projetos 

apoiados, em âmbito nacional (TC 025.594/2016-8). 
4 Plataforma do TCU que possibilita a expedição de comunicações por meio eletrônico, sem necessidade de 

intermediações dos Correios e de uma série de procedimentos operacionais. Possibilita dar mais celeridade na 

comunicação processual e nas interações necessárias, com economia de recursos e mais eficiência e tempestividade 

nas ações de controle externo. 



13 

 

RA 006/2021 - AUDIN 

“Mediante solicitação de auditoria 2020008-002, de modo a subsidiar os trabalhos, 

seguem as respostas aos quesitos transcritos abaixo: 

1. Responder aos seguintes quesitos, baseados na lei 8958/1994 e no Acórdão nº 

1.178/2018-TCU/Plenário, devendo ser apresentado o caminho de acesso à 

informação quando as respostas foram afirmativas: 

1.1. A UFRN possui sistema informatizado de divulgação de informações com acesso 

público a todos os projetos geridos pela FUNPEC, (conforme previsto no item 9.3.1. 

do Acórdão nº 1.178/2018-TCU/Plenário)? 

Possui. Este acesso pode ser realizado a partir do site público do SIPAC 

(https://sipac.ufrn.br/public/jsp/portal.jsf) através do menu: contratos → link 

"Projetos Acadêmicos (COM FUNDAÇÃO)". 

1.2. Caso a resposta ao quesito 1 seja afirmativa, esse sistema permite, ao mesmo 

tempo, o acompanhamento da tramitação da execução físico-financeira dos projetos 

geridos pela FUNPEC, (conforme previsto no item 9.3.1. do Acórdão nº 1.178/2018- 

TCU/Plenário)? 

Como a execução físico-financeira dos projetos é realizada sob responsabilidade da 

Fundação, tais informações podem ser acessadas no site da Fundação 

(https://funpec.br/), menu "Portal da Transparência”, link "Consulta de Projetos", 

em que é possível consultar os projetos por vigência, código SIPAC ou órgão 

financiador. Ao acessar um determinado projeto, tanto os dados gerais quanto de 

prestação de contas (mesmo para aqueles em execução), estão disponíveis. 

1.3. Caso a resposta ao quesito 1 seja afirmativa, indicar se o sistema informatizado 

possibilita (conforme previsto no item 9.3.2. do Acórdão nº 1.178/2018- 

TCU/Plenário): 

1.3.1. disponibilizar relação, lista ou planilha que contemple todos os projetos geridos 

pela FUNPEC, (conforme previsto no item 9.3.2.1. do Acórdão nº 1.178/2018-

TCU/Plenário); 

No caminho apontado na resposta anterior 

(https://sigfundacao.funpec.br/sigfundacao/public/projetos/listaSimple

sProjetosExecucao_resp.jsf), é possível imprimir uma lista dos projetos com a 

Fundação por ano, por exemplo, no ícone de uma impressora posicionado na parte 

superior direita do site. 

1.3.2. filtrar, inclusive mediante pesquisa textual, de ordenar e de totalizar a relação 

de projetos por parâmetros, (conforme previsto no item 9.3.2.2. do Acórdão nº 

1.178/2018-TCU/Plenário); 

Na pesquisa disponibilizada no link 

(https://sigfundacao.funpec.br/sigfundacao/public/projetos/listaSimple

sProjetosExecucao_resp.jsf) é possível realizar pesquisas textuais por parâmetro 

e visualizar respostas ordenadas e totalização delas. 

1.3.3. gravação de relatórios a partir de lista ou relação, em diversos formatos 

eletrônicos, (conforme previsto no item 9.3.2.3. do Acórdão nº 1.178/2018- 

TCU/Plenário); 

Na pesquisa disponibilizada no link 

(https://sigfundacao.funpec.br/sigfundacao/public/projetos/listaSimple

sProjetosExecucao_resp.jsf) pode-se exportar a lista de projetos consultados 

para o formato .xls, possível de ser lido por softwares como o excel. 

1.3.4. atualização tempestiva das informações disponíveis em seus sítios eletrônicos 

na internet, (conforme previsto no item 9.3.2.4 do Acórdão nº 1.178/2018-

TCU/Plenário) 

Ao realizar buscas, é possível constatar que documentos e informações resultantes 

estão atualizadas”. 

 

3.7.3 Manifestação da Auditoria Interna: Em que pese a Proplan tenha indicado como 

resposta essencialmente links que direcionam para o Sigfundação, sistema de informação gerido 

e mantido pela Funpec, entende-se que as informações aqui tratadas são aquelas disponíveis no 

Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC), que podem ser 

acessadas por meio do link  https://sipac.ufrn.br/public/jsp/portal.jsf (menu: contratos → link 

"Projetos Acadêmicos COM FUNDAÇÃO”). 

https://sipac.ufrn.br/public/jsp/portal.jsf
https://funpec.br/
https://sigfundacao.funpec.br/sigfundacao/public/projetos/listaSimplesProjetosExecucao_resp.jsf
https://sigfundacao.funpec.br/sigfundacao/public/projetos/listaSimplesProjetosExecucao_resp.jsf
https://sigfundacao.funpec.br/sigfundacao/public/projetos/listaSimplesProjetosExecucao_resp.jsf
https://sigfundacao.funpec.br/sigfundacao/public/projetos/listaSimplesProjetosExecucao_resp.jsf
https://sigfundacao.funpec.br/sigfundacao/public/projetos/listaSimplesProjetosExecucao_resp.jsf
https://sigfundacao.funpec.br/sigfundacao/public/projetos/listaSimplesProjetosExecucao_resp.jsf
https://sipac.ufrn.br/public/jsp/portal.jsf
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Os testes de auditoria realizados nos SIPAC revelaram o cumprimento, ainda que 

parcial, dos itens elencados no item 9.3.2. Entretanto, verificou-se que o SIPAC não dispõe de 

ferramenta que permita ao usuário externo gravar, em diferentes formatos, as informações 

relativas ao registro centralizado de projetos e aos agentes que deles participam, indicando, 

dessa forma, falhas no que tange ao cumprimento do item 9.3.2.3 

 
Figura 7 – Consulta aos projetos acadêmicos 

 

Dessa forma, diante do modelo ideal, desenhado nas recomendações previstas no 

Acórdão nº 1.178/2018- TCU/Plenário, verifica-se o descumprimento do item 9.3.2.3 

3.7.4 Benefício: Não financeiro. 

3.7.5 Recomendação 001: Divulgar as informações referentes ao registro de projetos e agentes 

que deles participam observando os parâmetros definidos no subitem 9.3.2 Acórdão TCU n.º 

1178/2018-P, em especial quanto à diversidade nos formatos eletrônicos, de modo a permitir 

uma melhor análise dos dados por parte dos usuários. (PROPLAN) 

3.8 Constatação 005: Descentralização na divulgação de informações sobre o 

relacionamento da UFRN com a Funpec na internet. 

O art. 12, § 1o, V e § 2o do Decreto n.º 7.423/2010 estabelecem as informações que a 

UFRN deve tornar pública quanto ao seu relacionamento com a Funpec. Tais informações 

também constam no subitem 9.3.3 do Acórdão TCU n.º 1178/2018-P, motivo pelo qual foi 

encaminhada a SA n.º 2020008-002 à Proplan indagando sobre sua disponibilização na internet. 

3.8.1 Causa: Criação de página específica na internet para divulgar as informações previstas 

no art. 12, § 1o, V e § 2o do Decreto n.º 7.423/2010, apesar de já existir página no site da Proplan 

com informações sobre projetos acadêmicos. 

3.8.2 Manifestação da Unidade: A Proplan, por meio do Documento n.º 23077.074343/2020-

74, cadastrado na Mesa Virtual, informou: 

“Mediante solicitação de auditoria 2020008-002, de modo a subsidiar os trabalhos, 

seguem as respostas aos quesitos transcritos abaixo: 

(...) 
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1.4. Indicar se o sítio eletrônico da UFRN contempla (item 9.3.3 do Acórdão nº 

1.178/2018-TCU/Plenário): 

1.4.1. informações institucionais e organizacionais que explicitem regras e condições 

do relacionamento com a FUNPEC, (conforme previsto no item 9.3.3.1 do Acórdão 

nº 1.178/2018-TCU/Plenário); 

No sítio da PROPLAN, especificamente em 

https://proplan.ufrn.br/pagina.php?alias=c_inicio, referente aos projetos 

acadêmicos, é possível acessar informações institucionais e organizacionais que 

explicitem regras e condições do relacionamento com a FUNPEC através dos links 

"Leis", "Decretos", "Resoluções” no menu lateral esquerdo. 

1.4.2. seleções para concessão de bolsas, abrangidos seus resultados e valores, 

(conforme previsto no item9.3.3.2 do Acórdão nº 1.178/2018-TCU/Plenário); 

No endereço (https://funpec.br/processos-seletivos/) é possível acessar os 

processos seletivos, com respectivos editais e outras informações relevantes. 

1.4.3. informações sobre agentes participantes dos projetos executados pela FUNPEC, 

(conforme previsto no item 9.3.3.3 do Acórdão nº 1.178/2018- TCU/Plenário); 

No endereço 

(https://sigfundacao.funpec.br/sigfundacao/public/projetos/listaProjeto

sExecucao_resp.jsf?consulta=avancada) do sítio da Fundação é possível 

realizar uma busca avançada e acessar, dentre outras informações, os agentes 

participantes dos projetos executados pela FUNPEC. 

1.4.4. metas propostas e indicadores de resultado e de impacto que permitam avaliar 

a gestão do conjunto de projetos, e não de cada um individualmente, (conforme 

previsto no item 9.3.3.4 do Acórdão nº 1.178/2018-TCU/Plenário); 

Dada a complexidade em identificar, formalizar e operacionalizar estes indicadores, 

solicitamos um prazo maior para responder de maneira mais adequada, inclusive 

indicando um grupo de trabalho de modo a estabelecermos indicadores de impacto e 

resultado efetivos. 

1.4.5. relatórios de avaliações de desempenho exigidas para instrução do pedido de 

renovação de registro e credenciamento, baseadas em indicadores e parâmetros 

objetivos, com demonstração dos ganhos de eficiência obtidos na gestão de projetos 

realizados com a colaboração da FUNPEC, (conforme previsto no item 9.3.3.5 do 

Acórdão nº 1.178/2018-TCU/Plenário); 

No sítio da FUNPEC em https://funpec.br/portal-da-

transparencia/relatorios-de-gestao/ é possível acessar os relatórios de gestão da 

Fundação, documentos usados como requisitos para renovação de registro de 

credenciamento. 

1.4.6. relatórios das fiscalizações realizadas na FUNPEC, (conforme previsto no item 

9.3.3.6 do Acórdão nº1.178/2018-TCU/Plenário)”. 

3.8.3 Análise da Auditoria Interna: Apesar de a resposta da unidade apresentar links que 

direcionam para as páginas da Proplan e Funpec, verificou-se que na página principal do portal 

da UFRN consta na sua parte inferior link com a descrição “Relacionamentos com Fundação”. 

As figuras a seguir evidenciam as páginas onde podem ser acessadas informações relativas ao 

relacionamento da UFRN coma Funpec. 

 

 

 

 

 

 

https://proplan.ufrn.br/pagina.php?alias=c_inicio
https://funpec.br/processos-seletivos/
https://sigfundacao.funpec.br/sigfundacao/public/projetos/listaProjetosExecucao_resp.jsf?consulta=avancada
https://sigfundacao.funpec.br/sigfundacao/public/projetos/listaProjetosExecucao_resp.jsf?consulta=avancada
https://funpec.br/portal-da-transparencia/relatorios-de-gestao/
https://funpec.br/portal-da-transparencia/relatorios-de-gestao/
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Figura 8 – Seção “Projetos Acadêmicos” na página da Proplan 

 

 
Figura 9 – “Relacionamentos com Fundação” disponível na página principal portal da UFRN 

 

O § 2o do art. 12 do Decreto n.º 7.423/2010 estabelece que os dados relativos aos 

projetos, incluindo sua fundamentação normativa, sistemática de elaboração, acompanhamento 

de metas e avaliação, planos de trabalho e dados relativos à seleção para concessão de bolsas 

etc. devem ser objeto de registro centralizado e de ampla publicidade pela instituição apoiada, 

tanto por seu boletim interno quanto pela internet. 

Nesse sentido, entende-se que as informações sobre o relacionamento da UFRN com 

a Funpec deveriam ser disponibilizadas na mesma página onde constam as informações sobre 

projetos acadêmicos. Orientações sobre projetos acadêmicos, por exemplo, assim como 

modelos de instrumentos jurídicos a serem firmados com a fundação de apoio, contam apenas 

na página da Proplan. 
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O entendimento esboçado no parágrafo anterior se justifica pelo fato de parte das 

informações disponibilizadas na página “Relacionamentos com Fundação” já serem 

disponibilizadas na seção de projetos acadêmicos da página da Proplan. Inclusive, os links que 

foram disponibilizados não estão funcionando. Outro ponto a considerar é que o relacionamento 

da UFRN com a Funpec advém justamente dos projetos acadêmicos desenvolvidos na 

universidade. 

Ao criar um menu na seção de projetos acadêmicos da página da Proplan evidenciando 

o relacionamento da universidade com a Funpec, a UFRN estaria não apenas possibilitando ao 

usuário uma melhor compreensão do papel da fundação de apoio na execução dos contratos 

acadêmicos, como centralizando essas informações em uma única página.  

3.8.4 Benefício: Não financeiro. 

3.8.5 Recomendação 001: Divulgar as informações sobre o relacionamento da UFRN com a 

Funpec na mesma página onde são disponibilizadas as informações sobre os projetos 

acadêmicos, dando o devido destaque na página principal do portal da UFRN. (PROPLAN) 

3.9 Constatação 006: Atendimento parcial quanto às informações constantes no subitem 

9.3.3 do acórdão TCU n.º 1178/2018-P no que diz respeito à divulgação do relacionamento 

da UFRN com sua Fundação de Apoio. 

Inicialmente, cabe esclarecer que as informações que subsidiaram esta constatação são 

semelhantes àquelas mencionadas na Constatação 005 (subitem 3.8). 

De acordo com o subitem 9.3.3, as instituições apoiadas devem divulgar em seus sítios 

eletrônicos na internet as seguintes informações decorrentes de seus relacionamentos com 

fundações de apoio: 

9.3.3.1. Informações institucionais e organizacionais que explicitem regras e 

condições do relacionamento com suas fundações de apoio; 

9.3.3.2. Seleções para concessão de bolsas, abrangidos seus resultados e valores, de 

forma a atender ao princípio da publicidade; 

9.3.3.3. informações sobre agentes participantes dos projetos executados pela 

fundação de apoio; 

9.3.3.4. metas propostas e indicadores de resultado e de impacto que permitam avaliar 

a gestão do conjunto de projetos, e não de cada um individualmente; 

9.3.3.5. relatórios de avaliações de desempenho exigidas para instrução do pedido de 

renovação de registro e credenciamento, baseadas em indicadores e parâmetros 

objetivos, com demonstração dos ganhos de eficiência obtidos na gestão de projetos 

realizados com a colaboração da fundação de apoio; 

9.3.3.6. relatórios das fiscalizações realizadas em suas fundações de apoio. 

 

Diante disso, foi encaminhada a SA n.º 2020008-002 à Proplan indagando sobre como 

essas informações são disponibilizadas. 

3.9.1 Causa: Entendimento de que a disponibilização das informações na página 

“Relacionamentos com Fundação” ou por meio dos links encaminhados como resposta à SA n.º 

2020008-002  atenderiam ao disposto no subitem 9.3.3 do acórdão TCU n.º 1178/2018-P. 

3.9.2 Manifestação da Unidade: A Proplan, por meio do Documento n.º 23077.074343/2020-

74, cadastrado na Mesa Virtual, informou: 
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“Mediante solicitação de auditoria 2020008-002, de modo a subsidiar os trabalhos, 

seguem as respostas aos quesitos transcritos abaixo: 

(...) 

1.4. Indicar se o sítio eletrônico da UFRN contempla (item 9.3.3 do Acórdão nº 

1.178/2018-TCU/Plenário): 

1.4.1. informações institucionais e organizacionais que explicitem regras e condições 

do relacionamento com a FUNPEC, (conforme previsto no item 9.3.3.1 do Acórdão 

nº 1.178/2018-TCU/Plenário); 

No sítio da PROPLAN, especificamente em 

https://proplan.ufrn.br/pagina.php?alias=c_inicio, referente aos projetos 

acadêmicos, é possível acessar informações institucionais e organizacionais que 

explicitem regras e condições do relacionamento com a FUNPEC através dos links 

"Leis", "Decretos", "Resoluções” no menu lateral esquerdo. 

1.4.2. seleções para concessão de bolsas, abrangidos seus resultados e valores, 

(conforme previsto no item9.3.3.2 do Acórdão nº 1.178/2018-TCU/Plenário); 

No endereço (https://funpec.br/processos-seletivos/) é possível acessar os 

processos seletivos, com respectivos editais e outras informações relevantes. 

1.4.3. informações sobre agentes participantes dos projetos executados pela FUNPEC, 

(conforme previsto no item 9.3.3.3 do Acórdão nº 1.178/2018- TCU/Plenário); 

No endereço 

(https://sigfundacao.funpec.br/sigfundacao/public/projetos/listaProjeto

sExecucao_resp.jsf?consulta=avancada) do sítio da Fundação é possível 

realizar uma busca avançada e acessar, dentre outras informações, os agentes 

participantes dos projetos executados pela FUNPEC. 

1.4.4. metas propostas e indicadores de resultado e de impacto que permitam avaliar 

a gestão do conjunto de projetos, e não de cada um individualmente, (conforme 

previsto no item 9.3.3.4 do Acórdão nº 1.178/2018-TCU/Plenário); 

Dada a complexidade em identificar, formalizar e operacionalizar estes indicadores, 

solicitamos um prazo maior para responder de maneira mais adequada, inclusive 

indicando um grupo de trabalho de modo a estabelecermos indicadores de impacto e 

resultado efetivos. 

1.4.5. relatórios de avaliações de desempenho exigidas para instrução do pedido de 

renovação de registro e credenciamento, baseadas em indicadores e parâmetros 

objetivos, com demonstração dos ganhos de eficiência obtidos na gestão de projetos 

realizados com a colaboração da FUNPEC, (conforme previsto no item 9.3.3.5 do 

Acórdão nº 1.178/2018-TCU/Plenário); 

No sítio da FUNPEC em https://funpec.br/portal-da-

transparencia/relatorios-de-gestao/ é possível acessar os relatórios de gestão da 

Fundação, documentos usados como requisitos para renovação de registro de 

credenciamento. 

1.4.6. relatórios das fiscalizações realizadas na FUNPEC, (conforme previsto no item 

9.3.3.6 do Acórdão nº1.178/2018-TCU/Plenário)”. 

3.9.3 Análise da Auditoria Interna: As Fundações de Apoio desempenham um papel 

relevante no auxílio da gestão administrativa e financeira dos projetos acadêmicos 

desenvolvidos pelas Instituições Federais de Ensino Superior. Por lidar com recursos públicos, 

há uma constante cobrança pela sociedade quanto a sua regular aplicação. 

O relacionamento entre as IFES e as Fundações de Apoio implica em obrigações para 

ambas as partes, inclusive, no que diz respeito à transparência. Os itens elencados no subitem 

9.3.3 do acórdão TCU n.º 1178/2018-P abrangem as informações que devem ser prestadas pelas 

instituições apoiadas. Porém, ao analisar a resposta apresentada pela Proplan, percebe-se que 

nem todas atendem às orientações do TCU. 

As informações institucionais e organizacionais que explicitam regras e condições do 

relacionamento entre a UFRN e a Funpec foram consideradas como adequada, apesar da 

problemática apontada na Constatação 005 sobre a descentralização na divulgação das 

informações decorrentes desse relacionamento. 

https://proplan.ufrn.br/pagina.php?alias=c_inicio
https://funpec.br/processos-seletivos/
https://sigfundacao.funpec.br/sigfundacao/public/projetos/listaProjetosExecucao_resp.jsf?consulta=avancada
https://sigfundacao.funpec.br/sigfundacao/public/projetos/listaProjetosExecucao_resp.jsf?consulta=avancada
https://funpec.br/portal-da-transparencia/relatorios-de-gestao/
https://funpec.br/portal-da-transparencia/relatorios-de-gestao/
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Já com relação à divulgação das seleções de bolsas, a Propran disponibilizou link que 

direciona para página da Funpec. Nesse local, é dado transparência a processos seletivos para 

contratação de pessoal celetista e não para bolsas de pesquisa. As seleções de que trata o subitem 

9.3.3.2 do acórdão TCU n.º 1178/2018-P se referem àquelas previstas nos incisos II e III, 

parágrafo único, do art. 29 da Resolução n.º 061/2016-CONSAD5, a exemplo dos editas 

disponibilizados pelo Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, evidenciados a seguir. 

Figura 10 – Divulgação de edital para a seleção de bolsistas no site do LAIS 

 

Quanto às informações sobre os agentes participantes dos projetos executados com o 

apoio da Funpec, a Proplan disponibilizou também link que remonta à página da Fundação de 

Apoio. No entanto, tais informações deveriam ser disponibilizadas pela própria UFRN. 

Conforme já informado anteriormente nesse relatório, é possível consultar diversas informações 

sobre esses projetos, tais como objetivos específicos, metodologia, planos de aplicação e até 

mesmo seus participantes por meio do link https://sipac.ufrn.br/public/jsp/portal.jsf. Nesse 

sentido, entendesse que este é o local apropriado para divulgar essas informações. 

No que concerne à divulgação de metas propostas e indicadores de resultado e de 

impacto que permitam avaliar a gestão do conjunto de projetos, verificou-se que, de fato, trata-

se de algo bastante complexo, conforme mencionado pela unidade, motivo pelo qual será 

emitida recomendação com o objetivo de atender ao disposto no subitem 9.3.3.4 do acórdão 

TCU n.º 1178/2018-P. 

                                                 
5 Art. 29. (...) 

II - em se tratando de projetos institucionais fomentados diretamente pela Universidade com recursos próprios, a 

seleção dos bolsistas será precedida de procedimento interno elaborado pelo coordenador e/ou vice-coordenador 

do projeto, exceto no caso da equipe inicial responsável pela concepção do projeto, tais como, coordenador, vice-

coordenador e, quando houver, integrantes de grupo de pesquisa formalmente constituído. 

III - Durante a execução dos projetos quaisquer inclusões de novos membros na equipe executora com a percepção 

de bolsas deverão ser precedidas de processo seletivo simplificado, providenciado pelo coordenador ou vice-

coordenador do projeto, para a seleção de estudantes previstos no art. 31, III, desta Resolução, e, mediante edital, 

divulgado em local próprio do site da Universidade e/ou da Fundação de Apoio, para os demais agentes 

relacionados nos incisos I, II e IV do art. 31 desta Resolução. 

 

https://sipac.ufrn.br/public/jsp/portal.jsf
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Em relação aos relatórios de avaliação de desempenho exigidos para instrução do 

pedido de renovação de registro e credenciamento, verificou-se que as informações 

disponibilizadas pela Proplan contemplaram Relatórios de Atividade da Funpec, o que 

corresponderia aos Relatórios de Gestão da UFRN, e resoluções do Conselho de Administração 

(CONSAD) aprovando tanto esses relatórios de atividade quanto os relatórios de avalição de 

desempenho exigidos para instrução do pedido de renovação de registro6. Há de se esclarecer 

que são documentos distintos, embora aqueles possam ser utilizados como insumos para a 

elaboração destes. 

Apesar de já ter sido objeto de apreciação pelo CONSAD, não constava no link 

disponibilizado pela Porplan o relatório de avaliação de desempenho que subsidiou a renovação 

do registro da Funpec que se expirou no final de janeiro, qual seja, a Resolução n.º 035/2020-

CONSAD. 

No que tange a divulgação dos relatórios de fiscalização realizada em suas fundações, 

faz-se necessário realizar um apanhado dos relatórios das fiscalizações que ocorreram no 

âmbito da Fundação de Apoio, ou seja, relatórios emitidos pela CGU, TCU, MPF, Auditoria 

Interna etc., e não somente aquelas realizadas nos contratos acadêmicos tipo B. 

3.9.4 Benefício: Não financeiro. 

3.9.5 Recomendação 001: Divulgar os editais de seleção de bolsistas dos projetos acadêmicos 

de forma centralizada na página da UFRN. (PROPLAN) 

3.9.6 Benefício: Não financeiro. 

3.9.7 Recomendação 002: Desenvolver e divulgar informações gerenciais baseadas em 

indicadores e parâmetros objetivos que permitam avaliar a gestão do conjunto de projetos 

apoiados pela Funpec, e não de cada um individualmente. (PROPLAN) 

3.9.8 Benefício: Não financeiro. 

3.9.9 Recomendação 003: Divulgar na íntegra e de forma tempestiva todos os relatórios de 

avaliações de desempenho exigidos para instrução do pedido de renovação de registro e 

credenciamento da Funpec. (PROPLAN) 

3.9.10 Benefício: Não financeiro. 

3.9.11 Recomendação 004: Divulgar não apenas os relatórios de fiscalização dos projetos 

acadêmicos do tipo B, mas também aqueles emitidos pelo TCU, CGU, MPF, Auditoria Interna 

e demais órgão de controle e fiscalização realizados no âmbito da Funpec. (PROPLAN) 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Cabe informar que deve ser disponibilizado não apenas à resolução do CONSAD que aprovou o respectivo 

relatório de avaliação de desempenho, mas também o seu inteiro teor. 
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4 CONCLUSÃO 
 

Nas últimas décadas, a Administração Pública empreendeu esforços no sentido de 

aperfeiçoar a transparência na gestão dos recursos públicos. 

 

A qualificação de ser transparente adquire-se através da realização de um complexo 

de atividades que visam tornar públicas as ações daqueles que lidam com a gestão da coisa 

pública.  

 

Diante disso, a Equipe de Autoria depreendeu que as normas atinentes à transparência 

servem apenas de orientação para os destinatários, estabelecendo alguns requisitos mínimos a 

serem cumpridos.  

 

Assim considerando, nada obsta a realização de ações para além da previsão 

normativa. Os profissionais de auditoria intitulam essas ações como boas práticas da 

Administração Pública e, além disso, já é nítida a inclinação doutrinária para o reconhecimento 

da transparência como um princípio do Direito Administrativo. 

 

Nesse sentido, pretende-se criar na Administração Pública a cultura da transparência, 

que consiste num conjunto de ações que visem possibilitar o acompanhamento e participação 

da sociedade na gestão pública. 

 

Assim, a transparência traz consigo a ideia de envolver os atores sociais na tomada de 

decisões dos rumos do Estado. Nesse cenário deve-se observar, por exemplo, a facilidade nas 

buscas de informações, a organização e a otimização de dados que constam nos sistemas, tudo 

isso visando de um ambiente transparente. Nessa matéria, cumpre destacar o papel fundamental 

das tecnologias da informação na busca do modelo ideal de transparência. 

 

Cabe, portanto, as Entidades, Órgãos, bem como as Pessoas Físicas e Jurídicas que 

lidam com a gestão de verbas públicas realizarem as devidas adequações baseando-se no padrão 

mínimo estabelecido nas normas. Daí o papel indispensável dos órgãos de controle que atuam 

juntamente com a administração pública para tornar exequível os mandamentos legais que 

dizem respeito a essa matéria. 

 

A despeito disso, a presente ação de auditoria pretendeu realizar uma avaliação acerca 

do cumprimento dos ditames sobre transparência presentes nas normas que regem o 

relacionamento entre a UFRN e a Funpec. 

 

Em linhas gerais, pode-se concluir que grande parte dos requisitos sobre transparência 

estão atendidos de forma satisfatória, com exceção de alguns pontos em que houve detecção de 

fragilidades e, consequentemente, foram emitidas recomendações, as quais não devem ser 

entendidas como críticas, mas sim como oportunidades de aperfeiçoamento no relacionamento 

entre as duas instituições. 

 

Por fim, informamos que os servidores Adlareg Aurea da Costa Dutra e Ricardo 

Alexandre Bastos Barros não tiveram sua assinatura aposta neste relatório por motivo previsto 

legalmente. No entanto, atuaram efetivamente como membro da equipe responsável pela ação 

de controle. 
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Natal/RN, 14 de abril de 2021 

 

 

Francisco Diego Jacinto Alves de Oliveira 
Auditor – Coordenador da Equipe 

 

Bruno José Pereira Silva 

Auditor – Membro da Equipe 

 

De acordo, 

 

Anailson Marcio Gomes 
Auditor-Geral 
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