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Diretor-Presidente da FEC

D E C L A R A Ç Ã O  

Declaramos, para os devidos fins, que a Fundação Euclides da Cunha de Apoio Institucional à 
Universidade Federal Fluminense (FEC) possui capacidade técnica e gerencial para a gestão do 
convênio adiante especificado:

 

A FEC executa o gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos provenientes dos 
projetos e programas, com o envolvimento de todos os setores da estrutura organizacional da 
Instituição, adiante especificados:

1. Diretoria Executiva
2. Gerência de Suprimentos
3. Gerência de Projetos
4. Gerência de Recursos Humanos
5. Gerência Financeira
6. Gerência de Contabilidade
7. Assessoria de Tecnologia da Informação
8. Assessoria de Comunicação e Marketing
9. Assessoria Jurídica
10. Secretaria Administrativa

A gestão de projetos na FEC apresenta as condições técnicas adequadas, uma vez que é 
executada por profissionais qualificados, com pós-graduação em suas áreas de atuação e larga 
experiência nas mesmas, decorrentes do desenvolvimento de projetos Ensino, Pesquisa, 
Extensão, Cultura, Ciência, Tecnologia, Letras, Artes, Desportos e Meio Ambiente, ao longo da 
história de funcionamento da Fundação, em cumprimento à sua missão institucional.
A validação dessa trajetória se confirma com a administração de projetos de porte diferenciado,  
para importantes e renomadas instituições como por exemplo:

 

cujo(s) convênio(s) teve/tiveram como objeto:
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