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A Fundação Euclides da Cunha de Apoio Institucional à UFF (FEC) é uma instituição 

de Direito Privado, criada em 19 de novembro de 1997, com a missão de dar apoio à 
Universidade Federal Fluminense (UFF) sob a regência da Lei Federal no 8.958/94, 
devidamente credenciada junto aos Ministérios da Educação e da Ciência e Tecnologia, 
encontrando-se regularmente registrada na Provedoria das Fundações do Ministério 
Público do Estado do Rio de Janeiro. 
 

Tendo iniciado suas atividades em 1999, a FEC vem, desde então, promovendo nos 
diversos segmentos da sociedade o estreitamento no acesso à produção acadêmica, 
científica e extensionista da UFF nas diversas áreas do conhecimento humano, através de 
convênios, contratos e outras formas de parceria com instituições públicas e privadas. 
 

A validação dessa trajetória se confirma com a realização de projetos com 
importantes e renomadas instituições, tais como: Financiadora de Estudos e Projetos 
(FINEP), Fundação FORD, PETROBRAS, Agência Nacional de Petróleo (ANP), Águas de 
Niterói, Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), Companhia Elétrica do Rio de 
Janeiro (CERJ), Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), Furnas Centrais Elétricas S.A., 
Instituto Nacional de Pesos e Medidas (INMETRO), Serviço Social do Comércio (SESC), 
Supervia Concessionária de Transportes. Destacam-se, ainda, os projetos realizados com 
Governos Estaduais, Prefeituras Municipais e Ministérios. 
 

Como parceira da UFF, a FEC vem atuando junto às instituições de financiamento e 
fomento, captando recursos, prospectando oportunidades e propostas de prestação de 
serviços, negociando convênios e contratos, bem como executando o gerenciamento 
administrativo e financeiro dos recursos oriundos dos projetos e programas da 
Universidade. 
 

A Fundação torna possível aos professores universitários darem vida às suas idéias 
profissionais e científicas, proporcionando as condições ideais para que os mesmos 
executem seus projetos e obtenham os respectivos financiamentos. 
 

A Instituição oferece ainda condições para os estudantes colocarem em prática sua 
formação teórica, principalmente, para começar a vivenciar o mercado de trabalho onde 
irão atuar. Além disso, o aluno tem acesso à pesquisa científica através do contato com os 
projetos e pesquisadores da Universidade. 
 

Até a presente data, apesar da sua juventude, a FEC já gerenciou mais de 200 
projetos com diferentes entidades. E a cada dia vai mais longe e incorpora ao seu leque de 
atividades novos segmentos e projetos.  
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A Fundação iniciou, oficialmente, suas operações administrativas no início do ano de 

2000, recebendo ativos e passivos anteriormente acumulados pela AEFE - Associação dos 
Ex-alunos da Escola Fluminense de Engenharia. Durante o primeiro semestre desse ano, 
foram sendo, progressivamente, registrados novos vínculos jurídico-administrativos com 
setores da UFF e simultaneamente transferidos saldos financeiros de projetos mantidos 
anteriormente pela AEFE, muitos deles chegando à Fundação sem nenhum documento 
jurídico que formalizasse esta transferência ou, pelos menos, novos contratos com esta 
Fundação. 

 
Iniciando uma administração própria somente a partir do mês de setembro de 2000, 

a Diretoria recomendou a aquisição de um Sistema Gerencial Financeiro informatizado, o 
qual serviu para a implantação de dados referentes aos Programas, Projetos e Cursos que 
se abrigaram sob a sua égide administrativa. Vale ressaltar que até esta data, o controle 
era feito de modo precário, em planilhas eletrônicas. O sistema anterior, encomendado 
para fazer frente às necessidades estabelecidas pelo modelo gerencial escolhido na ocasião 
de gestões anteriores, se revelou de uma operacionalidade bastante modesta na execução 
das exigências que se impõem para administrar, de forma consistente e segura, as 
atividades inerentes à Fundação. Desta maneira, talvez porque não exigido, aquele sistema 
não registrava um adequado cadastramento dos Projetos, Programas e Cursos vinculados 
à Fundação, bem como não estava configurado para manter um controle contábil dos 
Planos de Aplicação de cada um deles, com discriminação de suas rubricas e demais 
cláusulas contratuais fundamentadas na Lei no 8.666/93 e na IN/STN no 01/97, da 
Secretaria do Tesouro Nacional, principalmente quando os recursos são oriundos de órgãos 
públicos de fomento. 

 
Um outro campo que merece considerações (e, provavelmente, determinado pela 

ausência de um titular responsável, tal como estava previsto no Regimento Interno) é 
aquele que se refere à precariedade da documentação de ordem jurídica. Determinada 
pela atual Diretoria, foi procedida a conferência dos Programas, Projetos e Cursos 
vinculadas à Fundação pelo Setor de Projetos. A implantação da Assessoria Jurídica veio 
impedir que este fato voltasse a ocorrer e a atual Diretoria, uma vez identificados os 
problemas, está procurando regularizar cada relação contratual ou convenial, pela 
celebração de um novo instrumento legal, de caráter corretivo. 

 
Dentre as dificuldades administrativas observadas inicialmente, podem se apontadas 

aquela que diz respeito aos recursos humanos que eram necessários para o 
desenvolvimento dos Programas, Projetos e Cursos e as relações de cunho trabalhistas 
estabelecidas. Num procedimento simples, os pagamentos destes recursos humanos 
vinham se fazendo de uma forma equivocada, frente à legislação vigente, mormente 
naquilo que se encontra preconizado pela Lei no 8.958/94.  

             
 
Neste panorama, a Diretoria Administrativa atual procurou reorganizar o processo 

administrativo e fortificar o controle interno. Necessitando de um retrato fiel da situação 
institucional, a atual administração optou por uma Auditoria Externa de caráter 
aprofundado. Após um estudo prolongado, que durou cerca de três meses, o relatório 
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encaminhado registrou importantes recomendações e sugestões, no que diz respeito ao 
Controle Interno e Aspecto Contábil. 

 
O Controle Interno compreende plano de organização e o conjunto coordenado dos 

métodos e medidas adotados pela instituição, com a finalidade de proteger o seu 
patrimônio, verificar a exatidão e o grau de confiabilidade de seus dados contábeis e 
financeiros, bem como o de promover a eficiência operacional através da compreensão e 
adoção das políticas de gestão prescritas. Este controle, rigidamente procedido, permite 
que, de uma forma permanente, possa ser avaliado o trabalho realizado e verificar a 
consecução das metas e diretrizes estabelecidas pela administração. 

 
Atendendo ao relatório da Auditoria Externa, exarado em 2002, referente ao ano 

fiscal de 2001, o qual dizia respeito ao período que estava sob outra gestão no que se 
relaciona às recomendações referentes ao Controle Interno, foram verificadas que todas as 
medidas sugeridas pela Auditoria já haviam sido providenciadas pela nova gestão e 
colocadas em vigor pela Diretoria Administrativo-Financeira, ou seja: 

 
1 Controle Financeiro dos Projetos 

a. Controle financeiro individual de cada projeto por conta bancária específica, desde 
sua implantação cadastral correta até o fechamento contábil e conseqüente 
prestação de contas a quem de direito. 

b. A Gerência Financeira passa a fazer, semanalmente, a conciliação bancária com os 
fluxos de caixa e o controle contábil de acordo com o plano de contas da 
Fundação, para cada projeto. Após este processamento interno, é encaminhado 
para uma "auditoria interna" de contabilidade externa contratada pela Fundação, 
garantindo assim um eficiente e seguro controle de qualidade do trabalho 
realizado. 

 

2. Fluxo de Caixa X Saldos Contábeis
 
Adotado o procedimento de confronto manual entre saldos financeiros e contábeis 
como rotina, inicialmente com periodicidade semanal, com projeção para se tornar 
diária, com a introdução do controle contábil dentro do sistema financeiro 
informatizado. 
             
             

3. Análise dos Projetos
 
Com a instituição do Setor de Projetos, a documentação jurídico-administrativa e fiscal 
é auditada em tempo real, com a verificação de problemas de ordem jurídica, 
instrumental e existência de Planos de Aplicação, os quais passam a fazer parte da 
rotina de implantação e cadastramento. Desta forma, não se processa o registro de 
projetos fora da regulamentação. Compete também ao setor o acompanhamento e 
centralização de toda a documentação afeta ao projeto e gerada durante todo o seu 
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desenrolar, sob a responsabilidade da Fundação, em um único arquivo por projeto, da 
implantação à prestação de contas. 

4. Falta de aprovação das despesas dos projetos 

 
a. A Instrução Normativa GP/FEC no 01/2001, desta Fundação, extinguiu os proce-

dimentos denominados Reembolsos e Adiantamentos, os quais consistiam as 
maiores  fontes de descontrole de autorização de despesas. 

b. Foi instituída a Verba de Suprimento, com rubricas específicas e prestação de 
contas sesquimensais. 

5. Bens do Ativo Imobilizado 

 
a. Levantamento Patrimonial e novo tombamento dos bens da Instituição. 
b. Registro contábil de bens adquiridos com recursos de Projetos, Programas e 

Cursos na rubrica Bens de Terceiros com Posse Transitória. 
c.  Levantamento dos bens adquiridos com recursos de projetos, programas e cursos 

desde o início dos trabalhos da Fundação e procedidos os Termos de Doação, 
encaminhados à UFF. 

 d. Classificação e tombamento provisório de bens adquiridos correspondentes aos 
Projetos FINEP e em posse transitória da FEC, até o término dos respectivos 
projetos. 

6. Prestadores de Serviços 

 
 a. Instituição da Bolsa de Apoio Acadêmico, com fins de cumprimento do     que 

estabelece a Lei no 8.958/94. 
 b. Contratação de autônomos (por RPAs) somente nos casos estritamente legais e 

com documento contratual registrado. 
c. Instituição de setor próprio (Gerência de Recursos Humanos) para gerir as 

atividades pertinentes. 
 

7. Contrapartidas 

 
a. Instituição dos PADIs (Programas de Apoio ao Desenvolvimento Institucional), os 

quais vieram substituir as antigas "Contas Administrativas", que consistiam um 
elemento irregular, contábil e financeiramente, por posse e movimentação. 

b. Os procedimentos de isenção ou redução de contrapartidas à UFF  realizados 
somente com autorização por escrito, encaminhada pela Universidade. 

8. Registro de Empregados  

 
A criação da Gerência de Recursos Humanos saneou todo e qualquer problema que 

havia pendente. Com a implantação do Programa de Bolsa de Apoio Acadêmico, além da 
redução substancial (15%) dos encargos previdenciários para os Projetos, Programas e 
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Cursos, progressivamente foram reduzidos os casos de pagamento a autônomos, 
enquadrando com rigor os casos pertinentes. 

 
A contratação de cooperativa multilaboral veio, progressivamente, substituir os 

contratos de autônomos vigentes, os quais passaram a cooperativados, excetuados casos 
específicos e esporádicos. 

9. Orçamento 

 
Não havia nenhuma Proposta Orçamentária em 2000, tendo sido encaminhada pela 

atual administração a Proposta para 2001, que foi aprovada por unanimidade pelo 
Conselho de Administração da Fundação e, posteriormente, a  Proposta de 2002, também 
enviada ao citado Conselho para aprovação. 

 
No campo dos Aspectos Contábeis, registra-se que foi de extrema utilidade a 

presença dos auditores durante o longo período em que estiveram examinando a 
documentação da Fundação. As impropriedades verificadas nas operações registradas 
foram referentes a Clientes, Despesas com Pessoal de Projetos, Aplicações Financeiras e 
Despesas Classificadas em Conta Indevida, cujos fatos foram informados à Gerência 
Financeira que procedeu aos ajustes em tempo hábil. 

 
Da mesma forma, a Auditoria Externa de 2002, relativa ao ano fiscal de 2001, 

mostrou um evidente progresso no que dizia respeito ao Controle Interno, apontando 
apenas algumas impropriedades contratuais, decorrentes de contratos anteriores à atual 
gestão e ainda vigentes e problemas de conciliação de fluxo de caixa, decorrentes de 
atrasos no tratamento com documentação contábil dos Projetos. 

                 
Já estando ciente dos problemas que iriam se constituir em impropriedades e 

dificuldades no exame da Auditoria Externa, a Diretoria Administrativo-Financeira instituiu 
nova diretriz, visando a mais ágil conciliação Financeiro-Contábil dos Projetos, 
determinando a reformatação do Setor Financeiro, após aprovação da proposta de 
reformulação apresentada pela Diretoria Executiva ao Conselho de Administração, em 
agosto de 2002. Visando a uma aproximação operacional e física, o Setor de Contabilidade, 
atualmente terceirizado por motivos de custos e capacidade funcional, foi alocado ao lado 
da Gerência Financeira, o que vem proporcionando mais agilidade de conciliação, a qual 
deverá alcançar a meta de ser completada, no máximo, em 48 horas. 

Tendo em vista a necessidade de espaço físico para promover esta aproximação, foi 
solicitado ao Sr. Pró-Reitor de Extensão da UFF, Prof. Firmino, a cessão do espaço situado 
na área em frente à Fundação, que era ocupada até dezembro de 2002, pela ABEPSS, sob 
a responsabilidade da Escola de Serviço Social. Para este local foi deslocado o Setor de 
Recursos Humanos, pois o mesmo necessitava dar um atendimento mais direto ao público 
externo, evitando uma circulação deste dentro das dependências da administração geral. 
Ainda neste espaço, foi sediado o Arquivo de Documentação Fiscal dos Projetos, o qual 
necessitava de espaço considerável para arquivamento das pastas individuais dos Projetos, 
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sendo adquirido um moderno sistema de arquivos móveis, dimensionado para, no mínimo, 
os próximos dois anos. 

 
No Setor de Compras, determinado por problemas no que diz respeito aos 

recebimentos de mercadorias, assinaturas dos aceites e descaminhos de Notas Fiscais, foi 
solicitada autorização ao Sr. Vice-Reitor para a utilização de um pequeno entreposto de 
recebimento de mercadorias e equipamentos, situado em próprio da UFF, no prédio do 
Mequinho, ao lado da COOPPESCO, onde um funcionário recebe, transporta e distribui as 
compras, sendo ele o responsável pelos contatos com os Coordenadores, agendando as 
entregas e recolhendo a assinatura da documentação respectiva. Este procedimento, além 
de facilitar a entrega das compras pelos fornecedores, por situar-se bem na saída da Ponte 
Rio- Niterói, manteve sob controle os problemas anteriormente citados, os quais, pra-
ticamente, são inexistentes no momento atual. 

 
Como já citado anteriormente, o sistema informatizado até então utilizado pela 

Fundação foi reformulado para atender às necessidades que se impunham. Assim, foi 
definido pelo Plano Diretor de Informática um novo sistema, com todos os subsistemas 
integrados (Projetos, Recursos Humanos, Compras, Gerência e Finanças). O novo sistema, 
denominado SIAPro (Sistema de Administração de Projetos), encontra-se com os seguintes 
módulos instalados e em atividades: 

      
   
- ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS (original, com vários up-grades); 
- FINANCEIRO (será destacado do Módulo de Administração de Projetos, até o dia 
30 de janeiro de 2003, com uma nova formatação, constituindo-se em módulo 
especifico); 

- RECURSOS HUMANOS; 
- MALA DIRETA; 
- PROTOCOLO ELETRÔNICO. 
 
Ainda em processo de formatação encontram-se os sistemas de Compras de Bens e 

Serviços, Cadastro, Importações, Patrimônio, Prestação de Contas e a interface com o 
Sistema de Contabilidade. 

Em meados de 2002, foi disponibilizado o acesso on-line aos usuários externos dos 
aplicativos específicos, ou seja, Coordenadores de Projetos, Programas e Cursos, Gabinete 
do Reitor, Pró-Reitores, Departamento de Contabilidade e Finanças, Diretores de Centro e 
de Unidades Universitárias e Chefes de Departamento de Ensino, mediante senhas. Este 
acesso permite que se proceda consulta aos Fluxos de Caixa e Balancetes dos Projetos 
(todos atualizados em D-1), pelos detentores autorizados da respectiva senha. Desta 
forma, os problemas verificados foram (e ainda vem sendo) corrigidos e/ou adequados, de 
forma permanente e com as dificuldades inerentes à execução de um processo de 
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modificação do antigo sistema gerencial, mantendo as atividades cotidianas em curso, sem 
interrompê-las pela instituição do novo modelo. 

 
Iniciou-se um controle do alunado dos cursos autofinanciáveis, em conjunto com a 

UFF/PROPP, no sentido de evitar perda de receita das mensalidades. Este contato foi 
iniciado com o atual Pró-Reitor, Prof. Sidney e foi sugerido que se solicitasse aos 
Coordenadores dos Cursos o envio da listagem dos prováveis formandos, com fins de 
expedição do certificado de conclusão, sendo este um instrumento hábil para controle da 
população discente do curso. 

 
A Diretoria Executiva, no sentido de atualizar a sua legislação interna, encaminhou 

ao Conselho de Administração uma proposta de alteração do Estatuto, ora em exame pelos 
Senhores Conselheiros. Em decorrência destas alterações, já tem pronto, aguardando a 
ocasião aprazada, uma proposta de alteração do Regimento Interno, mesmo porque 
algumas propostas da Diretoria Executiva, como, por exemplo, a nova estrutura 
administrativa, e que foram aprovadas pelo Conselho de Administração, obrigam à revisão 
e à adequação regimental. 

 
São apresentados, a seguir, os Relatórios Gerenciais elaborados pelos diversos 

setores da Fundação.  
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RELATÓRIO GERENCIAL 
 

SETOR: ADMINISTRATIVO  
 

SUPERINTENDÊNCIA: SUPERINTENDÊNCIA DA F.E.C.  
 

RESPONSÁVEL: SERGIO DE OLIVEIRA EMILlÃO  
 

COMPETÊNCIAS:  
 
Art. 25 - Ao Setor Administrativo compete:  

 
1 - À Superintendência:  
 
I. Dar seqüência às estratégias estabelecidas pela Diretoria Executiva;  
 
II. Assessorar a Diretoria. Administrativo-Financeira no planejamento, previsão e prestação 
de contas das despesas com o pessoal, compras e pagamentos diversos:  
 
III. Assessorar a Diretoria Administrativo-Financeira na proposta orçamentária e na 
prestação de Contas da FUNDAÇÃO;  
 
IV. Estabelecer as relações operacionais da FUNDAÇÃO com os órgãos financiadores, 
através do contato com os responsáveis, estabelecendo as rotinas internas específicas nas 
operações com cada órgão financiador;  
 
V. Proceder ao cálculo financeiro, envolvendo custos e taxas dos projetos, para efeito de 
formalização dos contratos;  
 
VI. Articular as ações das gerências e Assessorias com a habilidade necessária para 
conduzi-Ias a um bom desempenho institucional;  
 
VII. Observar o desenvolvimento das atividades das Gerências e Assessorias para intervir, 
quando necessário;  
 
VIII. Estimular as atividades compartilhadas, favorecendo a sinergia;  
 
IX. Atender e orientar os Coordenadores de projetos, colaborando com a Diretoria 
Executiva;  
 
X. Proceder às negociações bancárias com vistas a melhores condições operacionais da 
FUNDAÇÃO;  
 
XI. Acolher as propostas e sugestões para melhorar o desenvolvimento das atividades 
administrativas, submetendo-as à Diretoria Executiva;  
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XII. Realizar reuniões com as equipes para a avaliação dos trabalhos realizados;  
 
XIII. Zelar pelo patrimônio da FUNDAÇÃO; e  
 
XIV. Exercer outras atividades que lhe forem delegadas pela Diretoria Executiva.  
 
 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2001 E 2002: 
 
 

A Superintendência iniciou as suas atividades em dezembro de 2001 como uma conseqüência natural 
do desenvolvimento, crescimento e diversificação de atividades e conseqüentes 
procedimentos.  
 

No início da gestão atual, dezembro de 2000, a FEC resumia-se a um Setor 
Financeiro que executava pagamentos a pessoas físicas e jurídicas e reembolso de 
despesas e esporádicos adiantamentos de recursos para despesas futuras. É importante 
salientar que não era exercido nenhum controle da natureza dos gastos em relação aos 
contratos que os viabilizavam na FEC.  
 

Vale a pena ressaltar que naquele momento, início das atividades da FEC, houve 
apenas a transferência de saldos de contratos administrados anteriormente pela AEFE, 
sem haver a elaboração de novos contratos UFF x FEC. descumprindo assim o convênio 
básico.  
 

Frente à tamanha desarticulação das suas ações, esta Administração sentiu a 
necessidade de criar uma estrutura organizacional que permitisse passo a passo ampliar 
este rudimentar setor de pagamentos em uma estrutura fundacional que progressivamente 
pudesse atender ao que definia a Lei 8958/94 e o próprio Convênio Básico (Resolução 
11/97 - CUV) que regulam esta relação jurídica.  
 

Ao longo deste ano por necessidade operacional houve uma ampliação do quadro 
funcional e a criação de alguns setores vitais, somando-se a já existente Gerência 
Financeira, as seguintes Gerências: Compras, Recursos Humanos, Administrativa e a 
fundamental Assessoria Jurídica.  
 

No decorrer de 2001, nova gerência foi criada, responsável pelo acompanhamento 
da documentação jurídica e fiscal dos Projetos, ou seja, a Gerencia de Acompanhamento 
de Projetos. No início de 2002 o setor de processamento da informação se transformou em 
gerência e o analista de sistema responsável pelo desenvolvimento do sistema de 
administração de projetos, SIAPro, foi contratado como gerente do setor e houve a partir 
daí um incremento importante no desenvolvimento do sistema. Um pouco mais à frente, 
pelo volume e diversidade de serviços, houve a necessidade de dividir a área de compras 
em dois setores: compras nacionais e importações.  
 

Com o aumento de Setores e de Atividades, foi percebido pela Diretoria, que 
começava a haver uma falta de sinergia entre estas Gerências e a conseqüente 

13/42 



RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES DA FEC - 2002 

necessidade de uma instância que garantisse a articulação entre elas, que proporcionasse 
o perfeito fluxo de procedimentos e informações e que atendesse às necessidades de 
desenvolvimento de cada Gerência em particular. Portanto, resolveu-se em dezembro de 
2001 criar a função de Superintendente para então garantir o sinergismo das atividades da 
FEC. 
 

Julgou-se que a função do Superintendente era imprescindível para que não se 
estabelecesse um hiato nas atividades operacionais quando das mudanças político-
administrativas da Diretoria Executiva, exercida por servidores da Universidade, os quais 
nem sempre têm disponibilidade para uma dedicação integral às atividades administrativas 
da Fundação. Pelas características de agente integrador, é fundamental que o funcionário 
da FEC, exercendo o cargo de superintendente, tenha um perfil adequado à função que 
exerce, desde os aspectos cognitivos às habilidades necessárias para conduzir relações 
entre pessoas e em sintonia com os princípios administrativos e éticos institucionais.  
 

Em 2002 demos continuidade a um trabalho ao mesmo tempo árduo e 
extremamente frágil, já que era uma estrutura incipiente ainda e que precisava cumprir a 
sua função e simultaneamente comandar a implantação de novas rotinas definidas pela 
diretoria executiva após exaustivas discussões conceituais em busca de melhores controles 
internos.  
 

Durante o ano de 2002 houve um crescimento acentuado de movimento financeiro 
e, obviamente, de atividades, rotinas e procedimentos, onde a superintendência exerceu 
um papel fundamental na implantação de todas estas determinações.  
 

Acresce ainda a especificidade dos contratos e convênios com órgãos públicos que 
demandam controles rígidos de acompanhamento e que solicitam freqüentemente, 
segundo a Instrução Normativa n° 1/97, da Delegacia do Tesouro Nacional, prestações de 
contas parcial ou anual, remanejamentos de rubrica e itens apoiados, conciliação bancária 
e de rendimentos de aplicações financeiras, e que compete ao superintendente 
providenciar todas as informações necessárias para que a diretoria de administração e 
finanças, designada formalmente ordenadora de despesas junto aos órgãos financiadores 
públicos, pudesse acompanhar, analisar e criticar as informações no preenchimento dos 
formulários próprios dos respectivos órgãos e assim encaminhá-las.  
 

As atividades relativas ao atendimento e orientação aos Coordenadores de projetos, 
em colaboração à Diretoria Executiva, os procedimentos de negociações bancárias com 
vistas a melhores condições operacionais da fundação e as relações operacionais com os 
órgãos financiadores, através do contato com os responsáveis, estabelecendo as rotinas 
internas específicas nas operações com cada um deles, foram sempre uma constante no 
nosso trabalho.  
 

Durante este período de grande crescimento e avanço nas rotinas, o grupo de 
funcionários chegou a 30 pessoas o que demandou controles de pessoal bastante 
elaborados, como a implantação do cartão de ponto eletrônico, dentre outras rotinas.  
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DIFICULDADES ENCONTRADAS EM 2002 
 

A necessidade de se compreender a verdadeira natureza da FEC, uma fundação de 
apoio, e de que este apoio seja entendido como a busca por mais recursos, 
reconhecidamente escassos ante as restrições dos orçamentos públicos em confronto com 
a complexidade crescente da infra-estrutura de pesquisa e de um gerenciamento melhor 
desses recursos, requerendo-se para tanto uma gestão mais ágil e flexível, toma-se o 
ponto nevrálgico da relação com a Universidade. Portanto é preciso avançar no 
clareamento da relação entre as duas entidades: UFF e FEC, para que o corpo de 
funcionários da fundação possa assim, incorporar e cumprir rotinas de trabalho advindas 
de regras estabelecidas por quem de direito e não precisem vivenciar situações que fogem 
das suas competências e acabam gerando conflitos desnecessários por contrariar 
interesses particulares que nem sempre são os interesses da Universidade.  
 

A continuação do desenvolvimento das rotinas de controle interno que se encontram 
em momento importantíssimo da sua automatização na gerência financeira, permitindo 
procedimentos mais ágeis e seguros tanto de contas a pagar, contas a receber, tesouraria 
e conciliação bancária, finalizando assim a implantação do centralizador de saldos da conta 
única do Banco do Brasil com todos os procedimentos "on line" e a colocação via Internet, 
do verdadeiro controle de contas dos projetos permitindo uma visão global do projeto. Ao 
lado disso, construir as rotinas entre o financeiro e a contabilidade que neste início de ano, 
mesmo terceirizada está trabalhando no espaço da fundação, para que não haja mais 
circulação externa de documentos, frente ao grande volume deles.  
 

Em seguida, dar continuidade ao desenvolvimento dos subsistemas de cadastro de 
projetos, visando aprimorar o acompanhamento dos mesmos, e de compras, inclusive com 
cadastro de fornecedores.  
 

Numa próxima etapa integrar os sub-sistemas administrativos, com as despesas de 
passagens e hospedagens além das despesas de manutenção dos projetos e o de 
importação, atendendo às suas especificidades.  
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RELATÓRIO GERENCIAL 
SETOR: FINANCEIRO 

GERÊNCIA: FINANCEIRA 
 

RESPONSÁVEL: DONATO VAIRO 
 

COMPETÊNCIAS:  
 

Art. 26 – Compete ao Setor Financeiro, em seu todo: 
 

I. Executar, acompanhar e controlar as atividades financeiras, orçamentárias e 
bancárias da FUNDAÇÃO; 

II. Assessorar a Diretoria Administrativa e Financeira, na previsão das despesas, 
acompanhando a liberação de recursos necessários junto aos órgãos competentes; 

III. Acompanhar e orientar a execução financeira de projetos, contratos e convênios   
vinculados à FUNDAÇÃO; 

IV. Oferecer subsídios à proposta orçamentária da FUNDAÇÃO; e 
V. Registrar e controlar o recebimento e a emissão de qualquer documento de 

natureza financeira. 
   § 1º - O Setor Financeiro compreende a Gerência Financeira e será dirigido por um 

Gerente Financeiro. 
§ 2º - A Gerência Financeira será constituída pela Seção de Contas a Pagar, Seção 

de Contas a Receber e Seção de Tesouraria. 
§ 3º - Compete à Seção de Contas a Pagar: 

I. Receber, classificar e registrar nos respectivos projetos a documentação 
de pagamento solicitado pelas áreas competentes; 

II. Organizar a documentação necessária para emissão da ordem de 
pagamento; 

III. Encaminhar a ordem de pagamento à Tesouraria; e 
IV. Realizar as demais tarefas inerentes à sua função.  

  § 4º - Compete à Seção de Contas a Receber: 
I. Receber, classificar e registra nos respectivos projetos a documentação 

referente aos créditos que devam ser efetuados nas contas dos 
projetos; 

II. Manter um cronograma de recebimento das parcelas devidas aos 
financiamentos de projetos; 

III. Processar a correspondência e a documentação necessária para 
executar a solicitação de pagamento das parcelas devidas aos 
financiamentos de projetos; 

IV. Proceder ao crédito nos respectivos projetos, das parcelas pagas pelo 
agente financiador doe projeto; e 

V. Realizar as demais tarefas inerentes à sua função.  
  § 5º - Compete à Seção de Tesouraria: 

I. Supervisionar as operações de pagamentos e recebimentos; 
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II. Ordenar as operações de pagamentos e recebimentos; 
III. Executar a conciliação bancária periodicamente; e 
IV. Encaminhar a documentação necessária para a Gerencia de 

Contabilidade executar as suas funções. 
V. Realizar as demais tarefas peculiares à função. 

 
 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2002 
 

PAGAMENTOS 
A GFIN é responsável por todos os pagamentos da FEC, como por exemplo, pagamentos 
de pessoas físicas e jurídicas, verbas de suprimento (para suprir as necessidades imediatas 
dos projetos, referente à aquisição de materiais de consumo), bolsas de apoio acadêmico, 
bolsas de capacitação e outros...  
 

LANÇAMENTOS 
 Todos os documentos encaminhados para lançamentos efetuados na GFIN são 
analisados cuidadosamente, objetivando a diminuição de ocorrências indevidas, uma vez 
que, isso se reflete nos fluxos de caixa dos projetos, ocasionando distorções. Esse 
procedimento era feito de maneira precária, pois ainda não existia uma estrutura 
adequada.Essa estrutura surgiu devido a um planejamento estratégico, envolvendo a 
integração de todos os setores da FEC superando as dificuldades encontradas e as novas 
que surgiam a cada dia.  
 

LOTES DIÁRIOS 
 Os lotes diários são formados por todas as receitas, despesas e acertos feitos 
durante o expediente no sistema financeiro da FEC, onde os saldos dos projetos são 
atualizados e disponibilizados em nosso sistema e através da Internet,  para que os 
coordenadores possam acompanhar o desempenho financeiro e programar suas despesas 
futuras. 
 Esses lotes são impressos ao final do dia, onde a documentação é conferida e as 
pendências devidamente anotadas e separadas para efetuarmos os acertos necessários. 
Logo em seguida são remetidos para  o setor de contabilidade e após serem 
contabilizados, cada documento é colocado em sua pasta específica, por ordem crescente 
de data.  
 Com esse procedimento padronizado diminuiu-se a quantidade de documentos 
pendentes, sendo, a conferência imediata e as ocorrências indevidas sanadas.A criação 
dessa rotina atendeu à solicitações dos coordenadores, eliminando as distorções 
encontradas(fluxos de caixa com valores diferentes, devido a pura substituição dos acertos 
sem a preocupação dom a data do lançamento).  
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IMPLANTAÇÃO DAS NF’s AUTOMATIZADAS 
 As  NF’s  passaram a ser emitidas via sistema financeiro, promovendo assim maior 
agilidade na sua confecção e lançamento, pois, anteriormente perdia-se muito tempo 
nesse processo, que era feito de forma totalmente manual.  
 

BOLETOS BANCÁRIOS 
 São emitidos por projeto, acabando com o problema de identificação das receitas 
dos cursos autofinanciáveis. A maioria da receita desses cursos se concentrava em uma 
única conta , dificultando a identificação e seu respectivo lançamento  nos projetos. 
Atualmente a identificação é feita através de francesinhas enviadas pelo próprio banco e 
arquivos retornos onde são processadas as informações no sistema financeiro. 

 Esses boletos são confeccionados em forma de carnê para cada aluno, e são 
cadastrados através de formulário próprio, preenchido pelos coordenadores. Até a 
presente data foram emitidos 25.969(vinte e cinco mil, novecentos e sessenta e nove) 
boletos em um período de aproximadamente seis meses da implantação desse processo. 
 

CONTA ÚNICA 
 Com a implantação pela GFIN da conta única no Banco do Brasil com suas sub-
contas, cada projeto passou a ter sua conta corrente vinculada a uma conta única que 
administra os saldos de todas as contas,  permitindo melhor análise e controle, com a 
rápida identificação principalmente das receitas e melhor acompanhamento das despesas.
    
 A conta única é um software oferecido pelo Banco do Brasil com o objetivo de 
possibilitar às entidades governamentais e às pessoas jurídicas, que possuem mais de uma 
conta corrente, administrar toda a gestão financeira para o gerenciamento do fluxo de 
caixa global mantendo a flexibilidade na emissão dos relatórios e extratos, os quais  
podem ser totalmente personalizados. 
 

RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS 
 Decorrentes dos pagamentos efetuados, tanto de pessoa física quanto pessoa 
jurídica, os impostos são recolhidos dentro dos prazos legais, conforme a legislação em 
vigor. 

 

CONTROLE DA DOCUMENTAÇÃO 
 Implementação do zelo documental no manuseio de todos os comprovantes de 
pagamento e recebimento que são movimentados ou que passam pela GFIN. 
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ATENDIMENTO AO PÚBLICO 
 Sempre manter um padrão de excelência, relacionamento e atendimento 
padronizado e uniforme tanto no trato interno quanto externo. 
 

ROTINAS DE TRABALHO 
 Manutenção e aprimoramento das rotinas já existentes e implantação de novas 
rotinas de acordo com a diversificação das tarefas e as necessidades apontadas. 
 
 

DIFICULDADES ENCONTRADAS EM 2002 
 
 

-Espaço físico reduzido no setor. 

-Aumento crescente no volume de pagamentos, gerando uma grande quantidade de 
cheques emitidos e conseqüente demora na liberação dos pagamentos, fato que será 
sanado com a total integração do sistema da FEC. 

-Excesso de ligações para a GFIN, sem uma triagem prévia dos assuntos que são 
pertinentes ao setor. 

-Notas fiscais manuais e conseqüente digitação dos dados no sistema, gerando perda de 
tempo e distorções nos fluxos de caixa. 

-Lançamentos manuais de bolsas de apoio acadêmico e seguros de acidentes pessoais, 
com um número muito elevado de dados a serem digitados, influenciando diretamente na 
continuidade de outras rotinas.  

-Dificuldade em acessar os extratos bancários e conseqüente identificação das receitas. 

-Falta de padronização dos lançamentos, ocasionando divergências nas rubricas dos fluxos 
de caixa.  

-Preenchimento incorreto dos formulários e/ou notas fiscais para pagamento, por parte 
dos responsáveis pelo se encaminhamento. 

-Prestações de contas de verbas de suprimento feitas de forma indevida, uma vez que, os 
responsáveis pos essas solicitações foram comunicados dos procedimentos. 

-Solicitação de atendimento imediato sem agendamento ou aviso prévio, tendo dificuldade 
em entender que somente podemos tratar de um assunto de cada vez, o que gera às 
vezes conflitos desnecessários. 
 

NECESSIDADES PROPOSTAS PARA 2003 
 
 
-Dinamizar, modernizar e dar agilidade ao setor objetivando atender prontamente as 
solicitações. 
-Reduzir o prazo dos pagamentos dos atuais cinco dias para no máximo três dias. 
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-Implementar todas as rotinas de contas a pagar, a receber, tesouraria, conciliação 
bancária e controle de aplicações financeiras, para o pleno funcionamento da GFIN. 
-Estruturar o setor para ser capaz de dar suporte à dinâmica prevista.  
-A execução e o acompanhamento de um projeto devem obedecer a decisões previamente 
estabelecidas entre o órgão financiador e o executor e estar devidamente integrado a 
todos os setores competentes, desde sua protocolização até sua conclusão.                         
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RELATÓRIO GERENCIAL 
 

SETOR: DE RECURSOS HUMANOS  
 

GERÊNCIA: DE RECURSOS HUMANOS  
 

RESPONSÁVEL: MARIA EMÍLIA DEPS MIGUEL  
 

COMPETÊNCIAS: 
 

Art. 29 - Compete ao Setor de Recursos Humanos, como um todo:  
 

I. Proceder ao registro os contratados;  

II. Elaborar a folha de pagamento;  

III. Calcular e preparar os documentos necessários para recolhimento dos encargos 
sociais;  

IV. Exercer controle sobre horário, férias e demais direitos e obrigações trabalhistas dos 
funcionários da FUNDAÇÃO;  

V. Arquivar a documentação da seção; 

VI. Controlar e emitir recibos de doação;  

VII. Realizar as demais tarefas peculiares à função.  

Parágrafo Único - O Setor de Recursos Humanos compreende a Gerência de Recursos 
Humanos e será dirigido por um Gerente de Recursos Humanos.  

 
 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2001 E 2002: 
 

Admitida em 03 de julho de 2001, como técnica-administrativa, encontrei o setor de 
Recursos Humanos em fase de estruturação, onde as tarefas se definiam em:  
 
 
• Atualização dos arquivos de pessoas físicas no computador,  
 
• Elaboração das folhas para pagamento das pessoas físicas,  
 
• Atendimento aos coordenadores dos projetos,  
 
• E outras tarefas inerentes ao setor.  
 

Promovida a Gerente de Recursos Humanos em 01 de outubro de 2001, até a data 
presente, além das tarefas acima mencionadas, realizei novas tarefas de acordo com a 
demanda do setor em fase de expansão.  
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Para ilustrar as mudanças ocorridas a partir da nova gerência, temos o contrato 

entre A FEC e a COOPPESCO, em conseqüência dos pedidos dos coordenadores de 
projetos, que não queriam abrir mão dos seus autônomos.  
 

Em setembro de 2002 houve a implanta - o do novo sistema, SIAPRo, onde no seu 
início a atualização dos cadastros e vínculos de, aproximadamente, três mil pessoas físicas 
que recebem e/ou receberam pelos projetos.  

Dentre as atividades desenvolvidas, listamos:  
• Organização das pastas de arquivo;  
• Manutenção e atualização dos cadastros;  
• Reuniões com os coordenadores de projetos para definição de situação funcional dos 
autônomos que não poderiam mais permanecer como prestadores de serviços;  
• Contrato entre a FEC e a COOPPESCO (realização sugerida pelos coordenadores de 
projetos); 
• Pagamentos de Seguros de Acidentes Pessoais; 
• levantamento dos contratos de bolsistas, autônomos para informação sobre prazo dos 
contratos;  
• Pagamentos de diárias; 
• Pagamentos de diaristas/tarefeiros;  
• Recebimento e verificação de documentos para efetivação dos pagamentos; 
• Atendimentos por telefone e pessoal para esclarecimentos gerais aos coordenadores; 
• Elaboração de formulários e contratos para pagamento de pessoas físicas; 
• Verificação de documentos e encaminhamento para admissão de novos CLT's;  
• Cartilha para consulta dos coordenadores e auxiliares, objetivando esclarecer dúvidas 
sobre o preenchimento dos formulários e documentação exigida para cada situação 
funcional (em fase de elaboração);  
• Levantamento e compilação de dados para gerar tabelas estatísticas sobre os 
movimentos de pessoas físicas e projetos no setor.  
 
NOSSOS REGISTROS RESULTAM EM:  
 

NÚMERO DE PESSOAS FíSICAS PAGAS PELOS PROJETOS, POR SITUAÇÃO FUNCIONAL, DE JANEIRO A 
DEZEMBRO DE 2002. 

 
Número de pessoas Situação  

funcional Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Autônomos 197 202 225 133 210 168 138 99 99 254 189 203 
Bolsistas 
(BAC) 

494 597 773 653 676 706 648 661 627 617 652 694 

Bolsistas 
(CAP) 

2 3 5 6 6 11 11 11 4 5 5 24 

Celetistas 78 80 80 89 89 83 93 94 92 94 94 94 
Diar./Taref. 203 28 273 21 137 43 121 91 74 14 48 427 
    Total 974 910 1356 902 1118 1011 1011 956 896 984 988 1442 
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MÉDIA DE PESSOAS FíSICAS PAGAS AO MÊS EM 2001 x 2002 (SEM INCLUSÃO DE 
COOPERATIVADOS) 

 
 - 2001 = 656,08  - 39% 
 
 - 2002 = 1.045,42 – 61% 
 
 

NÚMERO DE PROJETOS QUE PAGARAM AO LONGO DO ANO DE 2002 POR MÊS E SITUAÇÃO 
FUNCIONAL 

  
Número de projetos Situação  

funcional Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Autônomos 38 42 35 33 32 39 35 28 28 39 29 36 
Bolsistas (BAC) 60 59 70 77 81 88 83 80 86 79 84 85 
Bolsistas (CAP) 2 4 6 7 7 12 12 11 17 5 5 24 
Celetistas 10 10 10 10 13 13 13 16 16 16 16 16 
Diar./Taref. 3 2 2 4 4 4 3 4 2 2 4 5 
    Total 113 117 123 131 137 156 146 139 149 141 138 166 

As Bolsas de Apoio Acadêmico são as que apresentam maior volume de pagamento no decorrer do 
ano.  
 
 

DIFICULDADES ENCONTRADAS EM 2002 
 

Uma grande dificuldade do RH é a sazonalidade do volume de serviços, onde, todo 
mês, entre os dias 15 e 18, temos que preparar os pagamentos dos Bolsistas de Apoio 
Acadêmico para serem enviados para a Previdência Privada até o dia 20. Considerando que 
o envio dos BMF's pelo projeto se estende até dia 18 e o nosso prazo de entrega é o dia 
20  frisando que muitos projetos enviam no final do prazo e alguns até na nossa data de 
entrega - temos um curto espaço de tempo para operacionalização, gerando uma 
exacerbação de trabalho nestes dias, influindo na qualidade final de todas as tarefas.  
 

Outra dificuldade do setor de Recursos Humanos é o preenchimento equivocado dos 
formulários e ausência de documentos necessários aos cadastros, quando se recebe nova 
inscrição, ocasionando, algumas vezes, o atraso e até suspensão de pagamento, gerando 
constrangimentos entre o setor e os projetos.  
 
 

NECESSIDADES PROPOSTAS PARA 2003 
 

Para resolvermos a questão da sazonalidade do volume de serviços, propomos que 
se aumente o prazo para envio dos pagamentos, ou um auxiliar, que pode ser algum 
assistente de outro setor, para esse período.  
 

Quanto ao preenchimento equivocado dos formulários e documentação necessária 
por situação funcional, já estamos providenciando uma cartilha para minimizar o problema.  
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RELATÓRIO GERENCIAL 
SETOR: DE COMPRAS 

GERÊNCIA: DE COMPRAS 
 

RESPONSÁVEL: ODILON ALBUQUERQUE RIBEIRO  
 

COMPETÊNCIAS: 
 

        Art. 28 – Compete ao Setor de Compras, como um todo: 
I. Elaborar o cadastro de fornecedores; 

II. Realizar compras e contratação de serviços e obras; 
III. Conferir os documentos fiscais e as entradas das compras; 
IV. Realizar, quando solicitado, pesquisas no mercado para fins de seleção de 

fornecedores; 
V. Manter organizado e atualizado o arquivo com a documentação do setor; 

VI. Providenciar os procedimentos necessários à importação de bens e 
serviços; 

VII. Realizar as demais tarefas peculiares à função. 
 
§ 1º - O Setor de Compras compreende a Gerência de Compras e será dirigido por 
um Gerente de Compras. 
 
§ 2º - § 2º - A Gerência de Compras será constituída pela Seção de Compras 
Nacionais e Seção de Importação. 
 
§ 3º - Compete à Seção de Compras Nacionais: 

I. Receber as Solicitações de Compras emitidas pelos Coordenadores dos 
Projetos e processar o levantamento de preços na praça nacional; 

II. Elaborar a planilha de orçamentos e/ou propostas recebidas referente a 
uma Solicitação de Compras, encaminhando-a ao Coordenador do Projeto 
para apreciação e registro da escolha da firma fornecedora; 

III. Estabelecer o contato com os fornecedores visando a aquisição de bens, 
obras ou serviços; 

IV. Processar a documentação necessária que será encaminhada à Gerência 
Financeira para pagamentos; 

V. Quando for o caso, encaminhar ao setor competente os dados 
necessários para a elaboração de processos licitatórios; 

VI. Receber os bens adquiridos pelos projetos e encaminhar aos respectivos 
Coordenadores de projetos; 

VII. Solicitar o registro do aceite do Coordenador nas notas fiscais de 
fornecimento de bens, serviços e obras; 

VIII. Encaminhar a relação de bens adquiridos pelos projetos ao setor 
competente para ser formado o processo de doação, quando for o caso; 
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IX. Organizar e manter um Cadastro de Fornecedores, na forma da Lei nº 
8.666/93 e  

X. Realizar as demais tarefas peculiares à função. 
§ 4º - Compete à Seção de Importação: 

I. Receber as Solicitações de Compras emitidas pelos Coordenadores dos 
Projetos e iniciar o processo de aquisição de bens ou serviços em praça 
estrangeira; 

II. Elaborar a planilha de orçamentos e/ou propostas recebidas referente a 
uma Solicitação de Compras, encaminhando-a ao Coordenador do Projeto 
para apreciação e registro da escolha da firma fornecedora; 

III. Negociar com os fabricantes e/ou seus representantes as condições 
comerciais da aquisição; 

IV. Providenciar a cobertura de divisas estrangeiras (Câmbio); 
V. Providenciar a abertura de Cartas de Crédito; 

VI. Providenciar o embarque através de Agentes de Carga Internacionais; 
VII. Providenciar a cobertura de seguro do bem adquirido, quando for o caso; 

VIII. Providenciar o desembaraço aduaneiro da mercadoria e a entrega ao 
Coordenador requisitante; 

IX. Solicitar o registro do aceite do Coordenador nas notas fiscais de 
fornecimento de bens, serviços e obras; 

X. Encaminhar a relação de bens adquiridos pelos projetos ao setor 
competente para ser formado o processo de doação, quando for o caso; 
e  

 XI.   Realizar as demais tarefas peculiares à função. 
 
 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2002 
 
  

Podemos afirmar que foram desenvolvidas todas as competências relacionadas no 
Artigo 28, referentes a Gerência de Compras Nacionais, menos o item I. 
A partir de julho de 2002, a Gerência de Compras foi desmembrada em Gerência de 
Compras Nacionais e Internacionais. Desde o desmembramento, implementamos um 
trabalho junto aos fornecedores, visando o aumento nos prazos de pagamento e captação 
de novos fornecedores. 

Foram também implantadas novas rotinas, tais como: 
 

 Todas as notas fiscais recebidas começaram a ser previamente analisadas por esta 
Gerência, evitando assim falha nos atestos dos Coordenadores; 

 Envio de NF para tombamento dos bens para doação; 
 Redução no consumo de fotocópias tiradas e anexadas ao processo de aquisição, 

melhorando assim o espaço físico de arquivamento; 
 Novas rotinas internas para cada elemento do Departamento. 

 
     Concomitantemente a este trabalho, desenvolvemos junto a alguns coordenadores 

uma relação mais estreita, visando aparar algumas arestas referentes a parte 
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burocrática/administrativa do Departamento de Compras com o Projeto/FEC, visto que 
cada Projeto tem suas particularidades. 
        No quadro abaixo, demonstramos a evolução dos números entre 2001 e 2002. 
 
Solicitações de compras emitidas: 
                                      2001 – 304 
                                      2002 -  585  (92,43%) 
 
Valores das aquisições: 
                                     2001 - 662.664,25 
            2002 - 2.964.663,37 (347,38%) 
 
Obs: Os números acima referem-se a compras realizadas pela Fundação Euclides da 
Cunha, visto que os coordenadores fazem compras diretas. 
 
 

DIFICULDADES ENCONTRADAS EM 2002 
 

Tivemos dois grandes problemas. O primeiro refere-se à logística de entrega dos 
materiais ou serviços adquiridos, visto que na maioria das vezes, quando ocorre a entrega 
pelo fornecedor ou transportadora, não há funcionário ou Coordenador no local indicado. 
O não recebimento acarreta atrasos/custos ao projeto e à FEC, pois temos que solicitar 
nova entrega do material ou serviço em questão. 
O segundo problema, ocorre após a entrega ter se concretizado, visto que alguns 
Coordenadores não encaminham as Notas Fiscais para esta Gerência devidamente 
atestadas, ocasionando: 
 

 Falta de pagamento; 
 Protesto em cartório; 
 Entraves administrativos;  
 Custos adicionais não previstos; 
 Suspensão de créditos; 
 Recusa de abertura de novos cadastros; 
 Impossibilidade de fechar saldo de projetos. 

 
Para evitarmos o que foi relatado acima, está sendo implantado uma Central de 

Recebimento de Materiais (localizado na COOPESCO), com veículo, que após a conferência 
e recebimento dos insumos, a FEC entrará em contato com o Projeto requisitante, 
agendando horário para que a entrega seja concretizada e a Nota Fiscal será devidamente 
atestada e remetida à Gerência de Compras.  
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NECESSIDADES PROPOSTAS PARA 2003 
 
 

Implementação do Cadastro de Fornecedores como determina a lei. O arcabouço 
deste Cadastro já foi elaborado por esta Gerência, estando o mesmo em fase de 
programação junto à Gerência de Informática. 

Implementação de um controle de reserva orçamentária, evitando assim, os saldos 
negativos nos Projetos, visto que os Coordenadores também adquirem materiais e serviços 
diretamente. 
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RELATÓRIO GERENCIAL 
 

SETOR: DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS 
 
GERÊNCIA: DE PROJETOS 
 
RESPONSÁVEL: MARCIA NOBRE MACHADO BITTENCOURT SILVA CANCELA 
 

COMPETÊNCIAS: 
 

Art. 30 – Compete ao Setor de Acompanhamento de Projetos, como um todo: 
I. Catalogação e organização dos documentos acadêmico, jurídicos e 

financeiros dos Projetos; 
II. Fornecer as informações necessárias solicitadas pelos demais Setores 

da FUNDAÇÃO visando as operações administrativas. 
§ 1º - O Setor de Acompanhamento de Projetos compreende a Gerência de 
Acompanhamento de Projetos e será dirigido por um Gerente de Projetos. 
§ 2º - A Gerência de Projetos será constituída pela Seção de Controle de Projetos e 
Seção de Controle Documental; 
§ 3º - Compete à Seção Controle de Projetos: 

I. A análise documental do Projeto, tanto no momento de sua entrada na 
Fundação até a sua conclusão para o arquivamento; 

II. Cadastrar os projetos, com o lançamento de todos os seus dados no 
sistema; 

III. Pesquisar aos dados constantes da pasta do projeto para atender 
solicitações da Diretoria, das demais Gerências e dos próprios 
Coordenadores do Projeto; 

IV. Orientar os Coordenadores ou outros interessados em proceder a 
vinculação de projeto à FUNDAÇÃO; e 

V. Atender à Diretoria Executiva e à Superintendência nos assuntos de sua 
Gerência. 

VI. Realizar as demais tarefas peculiares à função. 
§ 4º - Compete à Seção de Controle Documental: 

I. Arquivamento, continuado dos documentos pertencentes ao Projeto, 
tais como contratos, solicitações de pagamento; notas fiscais, ordens de 
pagamento, comprovantes bancários e outros que tenham dado origem 
a pagamentos; 

II. Zelar pela documentação, mantendo-a em condições de consulta e 
arquivamento; 

III. Realizar as demais tarefas peculiares à função. 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2001 E 2002 
 

Em 02 de julho de 2001 iniciamos a organização da parte documental da fundação, 
que não existia. Os projetos eram cadastrados pela Gerência Financeira, que lhes dava um 
número, que só era de utilização interna e diferente da numeração do setor de 
contabilidade. A nova Gerência de Recursos Humanos começou a numerar os projetos que 
solicitavam pagamentos de pessoa física, também para uso interno. A cultura existente era 
a de identificação dos projetos por título que nem sempre eram os mais adequados, já que 
não havia normatização para designá-los assim. Por outro lado a documentação jurídica 
era estanque e de responsabilidade da secretaria que apenas a guardava e quando 
cadastrada pela GFIN anotava o número na primeira página. Não havia sintonia entre o 
documento contratual e o desenvolvimento das atividades propriamente ditas. Daí o 
enorme número de projetos sem documentação jurídica (contratos). 

Feito o diagnóstico da situação inicial, começamos a organização da documentação 
que se encontrava em pastas, guardadas da seguinte forma: 

-documentação jurídica por ordem numérica em várias pastas; 

-documentos fiscais em pastas por projeto. 

Os documentos estavam extremamente desorganizados e misturados, porque a 
identificação usada era o “nome” do projeto, que era de livre arbítrio tanto pelo 
coordenador responsável pelo mesmo, até o último setor que passasse na Fundação, o 
que criava outra dificuldade de pesquisa.  

Optou-se por utilizar a numeração do sistema financeiro na organização 
documental, implantando uma outra cultura, a numeração passou a ser referência interna 
e externa, com o passar do tempo. 

As pastas foram então organizadas na forma de volume exclusivo para cada projeto 
identificado externamente com o título e número,. No seu interior uma folha de rosto com 
o dossiê do projeto que espelha todo o seu cadastramento, em seguida uma divisória para 
os documentos jurídicos (contratos, termos aditivos etc...), outra divisória com relatórios 
técnicos e notas fiscais emitidas e por último divisórias mês a mês, contendo todos os 
documentos fiscais já processados e contabilizados. 

Depois de 1 (um) ano de trabalho árduo, trabalhando até em fins de semana, 
conseguimos montar a listagem numérica dos projetos e começamos a operacionalização 
dos arquivos para a organização da documentação de 2001, que finalizou em meados de 
2002 e assim a auditoria externa iniciou seus trabalhos de amostragem na análise 
documental. Simultaneamente procedemos ao arquivamento em caixas para arquivo 
permanente, por 5 (cinco) anos, da documentação de 2000, cujas contas já estavam 
aprovadas e encerradas 

Em 02 de outubro de 2002 foi criada a gerência de controle de projetos que até 
então era um setor da gerência administrativa. A partir daí o setor foi organizado da 
seguinte maneira: 

O grupo de funcionários é composto do gerente de projetos e de dois assistentes. A 
rotina do ano de 2002 ficou centrada no trabalho de dar continuidade a organização já 
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acima referida, com os documentos fiscais arrumados por ordem de data de competência, 
com carimbo desta data na primeira folha do documento para facilitar o acompanhamento 
da auditoria externa e de pesquisa da própria fundação. Os documentos fiscais foram 
colados em papel A4 para padronizar e facilitar a visualização documental. 

A Diretoria Executiva criou formulários de autorização de gestão de projetos, usados 
para abertura de projetos, disponíveis no site da fundação para visualização, que são 
fundamentais para prover informações para um cadastramento correto. 

Os projetos novos que chegam acompanhados deste formulário são bem  mais 
fáceis para se cadastrar e organizar a documentação, pois os dados contidos nestes 
formulários garantem informações precisas para todas as outras gerências ligadas ao 
desenvolvimento do projeto.  

O cadastro do projeto começou a ser implantado pela nossa gerência, 
completamente informatizado, após treinamento feito pelo superintendente. Incorporamos 
também a partir de setembro de 2002, com a implantação do sistema de conta única do 
Banco do Brasil, a rotina de cadastramento de contas bancárias em todos os projetos já 
implantados e a rotina de novas contas a cada nova implantação. 

Outra nova rotina foi a emissão do relatório de criação de senha para pesquisa no 
site da fundação, para os coordenadores, e enviados com carta dando toda explicação 
necessária para sua utilização na pesquisa do extrato do movimento financeiro do projeto. 

Atualmente, toda a documentação já recebida da contabilidade, relativa ao exercício 
de 2002 encontra-se pronta para análise. À medida que forem chegando será completada, 
até o fechamento do balanço de 2002. 
 

DIFICULDADES ENCONTRADAS EM 2002 
 

Foram sempre decorrentes da falta de informação correta na implantação dos 
projetos, pois acarretam distorções de cadastramento, principalmente quando se referem a 
percentuais de contrapartida para órgãos da Universidade e vinculações com as pró-
reitorias. 

Os erros de cadastramento geram um sem número de distorções nas operações 
relativas ao desenvolvimento do projeto e em decorrência horas de trabalho 
desnecessárias.  

 

NECESSIDADES PROPOSTAS PARA 2003 
 

Houve a decisão da Diretoria Executiva de passar para o setor de contabilidade, em 
2003, a responsabilidade de organização e arquivamento da documentação fiscal e assim 
iniciar uma nova fase de trabalho desta gerência, com a incorporação das rotinas de 
acompanhamento dos projetos, dentre elas: contato com coordenadores e representantes 
de órgãos financiadores públicos e privados para tratar de questões dos contratos. 

Neste acompanhamento estão previstas as atividades de remanejamento de 
rubricas, modificação nos itens autorizados para compra de bens e serviços, aditivos ao 
contrato de natureza diversas, que serão fruto de treinamento específico feito pelo 
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superintendente, para que a nossa gerência possa realmente somar esforços para o 
perfeito acompanhamento dos projetos. 

Iniciaremos, também, coordenados pelo superintendente e pelo gerente de 
processamento da informação, as discussões sobre o desenvolvimento do subsistema de 
cadastro de projetos, com o objetivo de aperfeiçoamento e detalhamento dos dados 
cadastrais, possibilitando assim uma interação com as demais gerências para agilizar o 
aperfeiçoamento dos controles internos pretendidos. 

Esta proposta que está sendo desenvolvida, parte da premissa de que um projeto 
que inicia suas atividades na Fundação com uma implantação correta e completa dos seus 
dados, vai permitir que o processo transcorra e finalize também de forma correta. 
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RELATÓRIO GERENCIAL 
SETOR: JURÍDICO 

GERÊNCIA: ASSESSORIA JURÍDICA 
 
RESPONSÁVEL: CÉLIO LOPES DE ALMEIDA  
 

COMPETÊNCIAS: 
 

Art. 32– Compete à Assessoria Jurídica, como um todo: 
I. Assessorar a Presidência e Diretorias da FUNDAÇÃO e apoiar, 

juridicamente, as ações desenvolvidas pela Instituição; 
II. Assistir a FUNDAÇÃO, em juízo ou fora dele, na defesa de seus 

interesses e de seu patrimônio; 
III. Sugerir ao Presidente da FUNDAÇÃO as providências de ordem jurídica, 

que lhe pareçam reclamadas pelo interesse público e pela aplicação das 
leis vigentes; 

IV. Realizar as demais tarefas peculiares à função. 
§ 1º - A Assessoria Jurídica será dirigida por um Assessor Jurídico. 
§ 2º - A Assessoria Jurídica será constituída pelas Seções de Consultoria, de 
Contencioso e de Patrimônio. 
§ 3º - Compete à Seção de Consultoria: 

I. Emitir pareceres, quando solicitados, acerca de quaisquer questões que 
envolvam direta ou indiretamente o Direito; 

II. Analisar e elaborar contratos, convênios e demais instrumentos jurídico-
administrativos em que a Fundação seja partícipe; 

III. Organizar e manter atualizados os ementários da legislação pertinente à 
FUNDAÇÃO; 

IV. Participar dos procedimentos licitatórios; 
V. Realizar as demais tarefas peculiares à função. 

 § 4º - Compete à Seção de Contencioso: 
I. Representar a Fundação, judicial ou extrajudicialmente, em todos os 

processos de natureza jurídica em que a mesma figure como autora, ré 
ou interveniente; 

II. Realizar as demais tarefas peculiares à função. 
§ 5º - Compete à Seção de Patrimônio: 

I. Organizar e manter atualizado o banco de dados de bens adquiridos 
com recursos da FUNDAÇÂO ou de projetos, bem como aqueles de 
posse transitória; 

II. Executar as operações necessárias para promover o tombamento e a 
baixa dos bens pertencentes ao patrimônio da FUNDAÇÃO; 

III. Preparar a documentação destinada à doação de bens, quando for o 
caso; 

IV. Realizar as demais tarefas peculiares à função. 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2002: 
 

No ano de 2002, a Assessoria Jurídica desenvolveu atividades em todas as áreas de 
sua competência.  

 
Na área da Seção de Consultoria: 
  
• Emitiu pareceres, opinando ou esclarecendo dúvidas, sempre que solicitado pela 

Diretoria da FEC, no que diz respeito às implicações jurídicas de nossas 
atividades;   

• Analisou Contratos firmados com o Município de Maricá, com a Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos, com a Fundação Herbarium, com a 
Fundação Cecierj, com a Light Serviços de Eletricidade S.A., com o Tribunal 
Regional Federal da 2ª Região, com a Companhia de Águas e Esgotos de 
Rondônia, com o Proderj, dentre outros, necessários para viabilizar o 
andamento de Programas ou Projetos, notadamente os oriundos do LATEC, do 
LURA, do LEV e do DATAUFF, e ainda os decorrentes das atividades inerentes à 
manutenção do funcionamento regular da própria FEC;  

• Elaborou Contratos firmados com a Universidade Federal Fluminense, com a 
Cooppesco-UFF, com a Trade Census Ltda., com a Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos, dentre outros, inerentes aos diversos Programas e 
Projetos gerenciados pela FEC;  

• Analisou e/ou elaborou Convênios, Acordos de Cooperação e Protocolos de 
Intenção, Termos Aditivos e demais instrumentos legais que possibilitaram a 
celebração ou decorreram dos diversos Contratos firmados em 2002; 

• Elaborou modelos de Contratos, Convênios, Termos, entre outros, para serem 
utilizados pelos Programas e Projetos, no desenvolvimento de suas atividades;   

• Emitiu pareceres em relação ao julgamento de recursos contra os 
procedimentos licitatórios e apoiou tais procedimentos, não só esclarecendo 
dúvidas legais, mas também disponibilizando pessoal para integrar a Comissão 
Especial de Licitação por diversas ocasiões e, ainda, elaborou todos os 
Contratos e Termos Aditivos decorrentes das licitações;  

• Cooperou, sempre que necessário, na elaboração e encaminhamento de cartas, 
ofícios, propostas e demais documentos inerentes ao oferecimento dos serviços 
de realização de Concursos Públicos; 

• Intermediou o relacionamento da FEC com a Provedoria de Fundações do 
Ministério Público Estadual, à qual nossas atividades estão vinculadas, solicitou 
expedição de certidão, atendeu às solicitações da Provedoria e participou de 
reuniões convocadas por esta; 

• Organizou e manteve atualizados os acervos bibliográficos e de legislação 
inerentes às atividades desenvolvidas pela Assessoria Jurídica, no âmbito da 
Fundação, procedendo constantemente à impressão de leis, decretos, 
instruções normativas e resoluções, disponíveis na internet, bem como à 
aquisição de livros, códigos e demais publicações jurídicas;  

• Manteve em arquivo eletrônico todos os documentos elaborados por esta 
Assessoria Jurídica. 
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Na área da Seção de Contencioso, representou a FEC em diversas mediações 

judiciais, extrajudiciais e administrativas, incluindo: 
 
• Um acordo extrajudicial homologado na 4ª Vara do Trabalho de Niterói, 

evitando o prosseguimento de ação trabalhista contra a FEC;  
• Uma contestação a um processo movido no Juizado Especial Cível de Belford 

Roxo, e comparecimento à audiência de conciliação no local; 
• Elaboração de notícia-crime para averiguação de provável estelionato contra a 

FEC, consubstanciado na compra de equipamentos que não foram entregues, 
bem como a elaboração de petição inicial para a competente ação judicial, 
objetivando a reparação do dano;  

• Mediação administrativa junto ao DATAPREV, tendo em vista a inadimplência 
deste junto à FEC; 

• Outras mediações com implicação jurídica, como rescisões e resilições 
contratuais, acompanhamento de processos e procedimentos nos quais a FEC 
encontra-se envolvida, bem como reuniões com Coordenadores de Programas 
ou Projetos, para orientá-los ou obter informações relevantes sobre tais 
processos e procedimentos.    

 
Na área da Seção de Patrimônio: 
 
• Organizou e manteve atualizados os arquivos destinados ao controle de bens 

adquiridos pela FEC, tanto do seu patrimônio permanente como os relativos à 
posse transitória, notadamente os adquiridos em favor dos Projetos gerenciados 
com recursos oriundos da FINEP; 

• Procedeu ao tombamento dos bens acima referidos; 
• Elaborou os ofícios destinados à doação dos bens adquiridos com recursos dos 

diversos Programas e Projetos; 
• Organizou e manteve atualizado o arquivo destinado ao controle de linhas e 

aparelhos de telefonia celular utilizados pela FEC, elaborando os Termos de 
Responsabilidade quanto ao uso dos mesmos por funcionários, diretores e 
coordenadores.   

 
 

DIFICULDADES ENCONTRADAS EM 2002 
 

A Assessoria Jurídica da FEC possui uma gama de atividades muito extensa, sendo 
certo que várias dessas atividades foram incorporadas a sua esfera de competência neste 
ano de 2002. Com crescimento das atividades desenvolvidas pela FEC, assim como do 
universo de atividades inerentes à função dos integrantes da Assessoria Jurídica, aliando-
se a isso a inclusão de novas competências, algumas delas atípicas ao setor, torna-se 
natural o surgimento de dificuldades. 

A primeira delas, comum a vários setores dentro de nossa Instituição, é a questão 
do espaço físico disponível. Esta Assessoria conta com um reduzido espaço físico, 
encontrando dificuldades até mesmo para receber em sua sala representantes de outras 
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Instituições, Coordenadores de Programas e Projetos, entre outros. O espaço também 
dificulta a organização do acervo bibliográfico, das pastas contendo Contratos e 
assemelhados, legislação avulsa, documentos relativos às licitações, aos Concursos 
Públicos, entre tantos outros documentos que esta Assessoria necessita e tem por 
obrigação manter em arquivo. 

Em segundo lugar, outra dificuldade encontrada é a desproporção entre as 
atividades desenvolvidas e o número de funcionários alocados no setor. Como já 
explicitado, esta Assessoria é dividida em três Seções (Consultoria, Contencioso e 
Patrimônio). No entanto, dispões apenas de dois funcionários, o Assessor Jurídico Dr. 
Célio Lopes de Almeida e o Assistente Jurídico Dr. Rafael Fernandes Facina, que se 
desdobram para realizar todas as atividades necessárias. Na verdade, a dificuldade na 
relação atividades/funcionários está acoplada à primeira, tendo em vista a impossibilidade 
de se alocar mais funcionários no ínfimo espaço físico disponível nesta Assessoria. 

As demais dificuldades encontradas ao longo de 2002 decorrem das duas 
anteriores, como, por exemplo, a necessidade de mais uma mesa com gavetas, mais 
armários ou prateleiras para a manutenção dos arquivos, a falta de um funcionário que se 
deslocasse para proceder ao tombamento de bens e outras atividades peculiares a um 
contínuo, entre outras. 

Cabe ressaltar que a divisão desta Assessoria em três Seções, sem que se tenha 
um funcionário responsável pelas atividades de cada um deles já acarreta, por si só, uma 
dificuldade no pleno desenvolvimento das atividades do setor como um todo.   

 
 

 NECESSIDADES PROPOSTAS PARA 2003 
 

 
A principal necessidade proposta por esta Assessoria para o ano de 2003, como 

não poderia ser diferente, é a ampliação do espaço físico disponível, com a subseqüente 
colocação de mais armários e prateleiras, assim como de uma outra mesa, permitindo que 
cada funcionário disponha de uma mesa própria para organizar os documentos sob sua 
responsabilidade. 

Em momento posterior, esta Assessoria propõe a subdivisão efetiva das 
responsabilidades de cada Seção, com a colocação de mais funcionários no setor, 
permitindo a seguinte distribuição: 

  
• Um Assessor Jurídico, responsável pela chefia de todo setor e pelo 
desenvolvimento das atividades inerentes à Seção de Consultoria, cuja demanda de 
serviço é nitidamente maior do que a das demais Seções; 
  
• Um Assistente Jurídico responsável pelas atividades inerentes à Seção de 
Consultoria, em conjunto com o Assessor; 

 
• Um Assistente Jurídico responsável pelas atividades inerentes à Seção de 
Contencioso; 
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• Um Assistente, que poderia ser Jurídico ou não, responsável pelas atividades 
inerentes à Seção de Patrimônio. 

 
As supracitadas propostas indubitavelmente contribuiriam para a qualidade e 

celeridade dos serviços prestados pelos funcionários da Assessoria Jurídica, tendo em 
vista que a especialização conduz ao aperfeiçoamento, o que traria maior segurança à 
nossa Instituição, na consecução e manutenção dos seus objetivos. 
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RELATÓRIO GERENCIAL 
 

SETOR: DE INFORMÁTICA 
 
GERÊNCIA: DE PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO 
 

RESPONSÁVEL: DE PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO  
 

COMPETÊNCIAS:  
 

Art. 31 – Compete ao Setor de Informática, como um todo: 
I. O gerenciamento da rede dos computadores e dos sistemas da 

Fundação; 
II. Desenvolver os sistemas de informações gerenciais (SIG) envolvendo os 

sistemas de compras, de pessoal, financeiro, de projetos e 
administrativo; 

III. Implantar e manter Banco de Dados, com disponibilidade de Serviço on-
line para atendimento aos Coordenadores dos Projetos; 

IV. Proporcionar o suporte técnico aos usuários na utilização dos 
equipamentos e softwares; 

V. Promover a instalação e manutenção dos servidores para correio 
eletrônico (e-mail) e Web. 

VI. Promover o desenvolvimento e o apoio à Intranet; 
VII. Providenciar o treinamento de usuário; 

VIII. Realizar as demais tarefas peculiares à função. 
 
Parágrafo Único - O Setor de Informática compreende a Gerência de Processamento 
das Informações e será dirigido por um Gerente de Informática.. 
 
 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2002: 

 
 

No ano de 2002 a Gerência de Processamento de Informação procurou realizar suas 
obrigações proporcionando aos seus usuários os meios necessários ao bom andamento dos 
trabalhos. 

A rede interna de computadores, sem a qual não seria possível somar os esforços, 
sofreu uma reestruturação para melhorar sua performance quanto a qualidade do serviço. 

Quanto a Internet algumas mudanças foram efetuadas visando melhorias no acesso 
a informação, tanto do pessoal interno quanto do externo, já que disponibilizamos uma 
página na Internet com objetivos bem distintos, conforme abaixo: 

- Mostrar a história da Fundação; 
- Dar acesso aos Projetos àqueles que os coordenam; 
- Disponibilizar links de diversos sites (por exemplo, a própria UFF); 
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- Promover eventos realizados pela UFF; 
- Exibir cursos ministrados também pela UFF, etc. 

 
Foi realizada uma parceria com uma empresa organizadora de concursos públicos 

na qual nossa principal atividade é disponibilizar todo o processo de seleção em nossa 
página na Internet, melhor dizendo, o nome da Fundação é o que aparece àqueles que se 
inscrevem ou apenas buscam informações. 

 
Quanto a sistemas: 

 
- Implantação do Sistema Gerência de Recursos Humanos, o qual controla o 

pagamento de pessoas físicas, vinculadas ou não aos projetos; este sistema está 
integrado ao de Gerência de Projetos; 

 
- Implantação do Sistema de Mala Direta 

 
- Implementação, manutenção e adequação do Sistema de Gerência de Projetos  

 
NECESSIDADES PROPOSTAS PARA 2003:  
 
Para o ano de 2003 estão previstos: 
 

- Sistema Financeiro integrado ao Sistema de Projetos; 
- Sistema de Compras, conseqüentemente um Cadastro de Fornecedores; 
- Sistema Administrativo; 
- Implantação de acesso a Internet via Frame Relay. 
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RELATÓRIO GERENCIAL 
 
SETOR: DE COMUNICAÇÃO 
 
GERÊNCIA: DE COMUNICAÇÃO 
 

RESPONSÁVEL: JULIANA VICTORIA PEÇANHA SANTANA 
 

COMPETÊNCIAS:  
  
 

A  Assessoria de Comunicação da Fundação Euclides da Cunha trabalha para 
consolidar a imagem e o prestígio da FEC, através do atendimento e execução de variados 
serviços na área de comunicação e marketing, por intermédio da divulgação, direta e 
indireta, das atividades desenvolvidas, servindo como elo entre a Instituição, a 
Universidade e os públicos interno e externo. 
 
 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2002: 
 

As atividades desenvolvidas pela Assessoria de Comunicação são: 
 

- Relação com a impressa para a divulgação dos projetos autofinanciáveis, pesquisas, 
cursos, concursos realizados pela FEC e eventos promocionais e institucionais; 

- Confecção e distribuição de press-realeases para a mídia impressa e eletrônica; 
- Busca de materiais pertinentes a FEC e seus objetivos em três jornais (O Globo, Folha 

de São Paulo e Gazeta Mercantil) e na revista EXAME; 
- Organização do Mural da FEC; 
- Organização do Clipping diário; 
- Criação de um arquivo com os apoios dados pela Fundação; 
- Idealização de campanhas internas, através do endomarketing objetivando mais 

integração dos setores levando aos funcionários a formação e manutenção de uma 
imagem positiva da instituição; 

- Elaboração de um conceito de identidade visual da FEC, com a confecção dos 
calendários e agendas 2003 além dos brindes institucionais; 

- Atualização diária da home page desta Instituição, adequando-a às necessidades de 
seus usuários. Introduzindo os Clippings diários, as novas oportunidades oferecidas à 
Comunidade Acadêmica, atualizando, quando necessário, as solicitações disponíveis no 
site, cadastrando os cursos, os eventos apoiados, entre outras atividades; 

- Organização de um arquivo com o material dos Concursos realizados pela FEC; 
- Elaboração do Livreto do Estatuto da Fundação; 
- Produção dos Banners da FEC para serem colocados em eventos apoiados pela 

Fundação; 
- Contrato com duas Bolsistas de Capacitação para o trabalho de Criação e interface com 

a ASCOM da UFF; 
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- Contato com Agencia Publicitária para a confecção de anúncios que são veiculados nos 
jornais.  
 
 

DIFICULDADES ENCONTRADAS EM 2002: 
 

A principal dificuldade encontrada foi à absorção de todas as atividades desta função, 
existindo sobrecarga em alguns momentos. Mas com o apoio da Diretoria, esperamos ter 
conseguido atender as expectativas da FEC.  
 

 
NECESSIDADES PROPOSTAS PARA 2003: 
 

A Assessoria de Comunicação além das atividades elaboradas em 2002 propõe para 
2003: 

- Elaborar o folder da Fundação; 
- Criação de um jornal interno da FEC contendo as informações necessárias para dar 

continuidade ao endomarketing da empresa, fazendo ainda, mais ações internas para a 
motivação e harmonização dos funcionários; 

- Divulgar mais amplamente para os públicos interno e externo as atividades da FEC, 
buscando melhorar cada vez mais seus resultados; 
- Otimizar o site, buscando mais utilidade e facilidade para a “navegação” dos seus 

usuários. 
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RELATÓRIO GERENCIAL 
SETOR: ADMINISTRATIVO 

GERÊNCIA: SECRETARIA GERAL DA F.E.C. 

RESPONSÁVEL: TERESA CRISTINA DA SILVA CANCELA 

COMPETÊNCIAS:  
 

Art. 25 – Ao Setor Administrativo compete: 
................................................ 

I. À Secretaria Geral: 
II. Prestar assessoramento administrativo à Diretoria Executiva e aos Conselhos; 

III. Agendar as audiências e reuniões; 
IV. Secretariar as reuniões dos Conselhos; 
V. Preparar os atos da Diretoria Executiva; 

VI. Proceder ao arquivamento de toda a documentação, atos e correspondência 
recebidos, encaminhando-as, quando for o caso, para o setor competente; 

VII. Providenciar, quando solicitados, os pedidos de passagens aéreas e 
hospedagem; 

VIII. Controlar as validades das Certidões de Regularidade Fiscal da FUNDAÇÃO; 
IX. Dar andamento aos pedidos de suprimento; 
X. Coordenar as atividades dos mensageiros e da expedição da correspondência; 

XI. Coordenar e supervisionar as atividades do protocolo; 
XII. Organizar o almoxarifado interno, controlando a distribuição do material de 

consumo às Gerências e Assessorias; 
XIII. Supervisionar os serviços de copa e de limpeza, zelando pela conservação do 

patrimônio; 
XIV. Responsabilizar-se pelas compras de pronto pagamento, para atender às 

necessidades emergenciais da FUNDAÇÃO; 
XV. Desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas pela Diretoria Executiva. 

 
 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2002 
 

Organizamos e estruturamos a Secretaria Geral da Fundação em conjunto com a 
nova Diretoria que assumia, em 2001, tendo cumprido as competências previstas no artigo 
25 do Regimento Interno em vigor. 

Com o crescimento significativo do número de Projetos administrados pela FEC, a 
Secretaria Geral absorveu um volume bem maior de atribuições e de trabalho, havendo a 
necessidade da criação de novos setores específicos sob a sua coordenação e supervisão, 
tais como: 

• Recepção: atendimento pessoal dos clientes da Fundação, visando presteza 
de informação, assim como repasse de dados fidedignos; implantação do 
protocolo eletrônico, controle de recebimento de documentos, encaminhado-

41/42 



RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES DA FEC - 2002 

os para os respectivos setores; implantação da central telefônica facilitando o 
acesso dos clientes e vinculando informações sobre a fundação, divulgando, 
deste modo, a cultura organizacional da Instituição; 

• Serviços de Limpeza e Copa: propiciando um ambiente limpo e asseado, 
facilitando a execução das atividades na Fundação. 

• Serviço de Mensageiro: é responsável pela entrega de toda a documentação 
protocolizada, verificação as correspondências da caixa postal, execução de 
serviços externos diversos. 

Além dos setores acima citados, a Secretaria Geral desenvolveu as seguintes 
atividades: 

• Compra, organização e controle da distribuição de todo o material do 
almoxarifado da sede da FEC; 

• Controle dos trâmites para a execução de Convênios e Contratos; 
• Elaboração de Determinações de Serviços, Ordem de Serviços e Ofícios 

encaminhando Notas Fiscais, Relatórios, Boletins de Medição, Convênios e 
Contratos; 

• Expedição de correspondência interna e dos Projetos; 
• Controle da validade e autenticação das certidões; 
• Assessoramento das reuniões dos Conselhos, elaboração das atas, bem como 

o registro e assinatura das mesmas; 
• Agendamento das reuniões da Diretoria Executiva; 
• Confecção de Solicitações e Autorizações de Pagamentos; 
• Pesquisou preços de hotéis e passagens aéreas; 
• Prestação de assistência a todas as outras Gerências; 
• Arquivamento dos documentos expedidos e recebidos; 
• Organização de confraternização dos funcionários da Fundação; 
• Administração da verba de suprimento para pequenas despesas. 

 
 

DIFICULDADES ENCONTRADAS EM 2002 
 
 

 Documentos sem informação pertinentes aos Projetos aos quais estão vinculados, 
gerando atraso na solicitação dos pagamentos dos mesmos, e, conseqüentemente, multas, 
juros, podendo a Fundação ter títulos protestados. 

 
 

NECESSIDADES PROPOSTAS PARA 2003 
 

I. Conscientização dos Coordenadores de Projetos da importância das informações 
precisas, tanto para a FEC como para seus fornecedores. 

II. Integração das atividades inerentes à Gerência, que objetivem pagamentos no 
sistema de Administração de Projetos, agilizando os procedimentos e diminuindo 
a margem de erro. 
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