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1- INTRODUÇÃO 

 
 A Fundação Euclides da Cunha de Apoio Institucional à UFF (FEC) iniciou suas atividades 

em 1999, recebendo ativos e passivos anteriormente acumulados pela Associação dos Ex-alunos 
da Escola Fluminense de Engenharia - AEFE e, neste curto período de vida, tem promovido, nos 
diversos segmentos da sociedade, o estreitamento no acesso à produção acadêmica, científica e 
extensionista da Universidade Federal Fluminense - UFF em diversas áreas do conhecimento 
humano, através de convênios, contratos e outras formas de parceria com instituições públicas 
e privadas. 

 
         A FEC tem viabilizado idéias profissionais e científicas dos professores e técnicos da 
Universidade, proporcionando-lhes as condições necessárias para execução de seus projetos e 
obtenção de financiamentos, além de possibilitar a participação dos alunos nessas atividades de 
pesquisa e extensão, oferecendo-lhes, assim, oportunidade de adquirir experiência prática para 
o seu futuro ingresso no mercado de trabalho. 

 
         Como parceira da UFF, a FEC vem atuando como agenciadora junto às instituições de 
financiamento e fomento, captando recursos, prospectando oportunidades e propondo serviços,  
bem como executando o gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos provenientes 
dos projetos e programas da Universidade. Além dessa gama de atividades, a FEC tem também 
organizado e realizado concursos públicos, com a celebração de contratos com diversas 
instituições. 
 

   Apesar de sua juventude, a FEC tem registrado mais de 300 projetos e, a cada dia, 
incorpora novas oportunidades cujos benefícios revertem-se a favor da sociedade através de 
diversas formas de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, em cumprimento à sua missão 
institucional. 
 
 
2- DESENVOLVIMENTO 
 

No ano de 2003 teve início a gestão da nova Diretoria Administrativa da Fundação, 
iniciando sua administração a partir do mês de 03 de fevereiro, que, necessitando conhecer a 
instituição, procurou, nos primeiros meses, obter um retrato real da mesma através de uma 
avaliação do seu sistema gerencial e de todos os seus aspectos operacionais, de modo a 
reorganizar o processo administrativo voltado para uma correção de rumo e de promover a 
eficiência operacional, com a adoção de políticas de gestão adequadas e o estabelecimento de 
metas e diretrizes próprias.     

 
2.1 – Principais aspectos relacionados às mudanças empreendidas na Fundação em 

2003 
 

 2.1.1 – Estrutura organizacional 
 

        No sentido de propor uma nova organização gerencial que seja adequada aos 
propósitos de atendimento às demandas da Fundação nos tempos atuais, dentro de uma 
margem operacional de eficiência, eficácia e segurança, foram realizadas, nesta área, as 
seguintes ações: 
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 →    Reformulação do Estatuto. 
   →    Reformulação do Regimento Interno.  
 → Redefinição da estrutura organizacional com representação em novo 

organograma. 
 

Na reformulação da estrutura gerencial e operacional, em funcionamento desde 
setembro de 2003 após a aprovação do Regimento Interno, houve reestruturação e 
reordenamento de setores, com definição mais explícitas de competências, destacando-se: 

    
   Implementação da Superintendência como um importante setor da estrutura 

organizacional da FEC, uma vez que tem a missão de subsidiar a Diretoria Executiva na 
coordenação e orientação das atividades desenvolvidas pelas gerências e assessorias, atuando 
como interlocutora dos diversos clientes nos processos operacionais da Fundação. 

 
   Transformação da Gerência de Informática em Assessoria de Tecnologia da 

Informação, uma vez que tem a missão de assistir à Diretoria Executiva na coordenação das 
atividades relacionadas às informações indispensáveis ao gerenciamento de projetos e da 
própria Fundação, dando segurança e agilidade aos processos funcionais e operacionais, 
fundamentada em tecnologias adequadas à necessária conectividade com os serviços da rede 
UFF, utilizando-se de ferramentas próprias para gerenciamento de banco de dados e 
manutenção de páginas da Internet e de e-mail. 

 
  Transformação da Gerência de Compras em Gerência de Suprimentos, uma 

vez que, além da missão de administrar as atividades de compras de bens e serviços, inclusive 
importações amparadas na Lei no 8.010/90, coordena os processos licitatórios e controla ainda 
os bens patrimoniais da FEC e de terceiros. 

 
  Criação de um Setor de Concursos, ligado à Gerência de Projetos, que tem 

como missão desenvolver todas as atividades relacionadas à realização de concursos, através 
de estabelecimento de convênios, acordos e contratos de prestação de serviços com instituições 
públicas e privadas.  

 
 

2.1.2 – Redimensionamento da estrutura de Informática   
   
 Após diagnóstico da estrutura de informática existente na FEC, houve necessidade de 

seu redimensionamento para atendimento às novas demandas. Para não prejudicar o 
andamento das atividades, foi apresentado um projeto de desenvolvimento e implantação de 
uma nova estrutura de informatização, apoiado em novas metodologias, que possibilitasse o 
estreitamento entre a FEC e seus usuários, principalmente coordenadores de projetos da UFF, 
através da Internet, com a previsão de manutenção temporária do produto até então utilizado. 
               Houve a instalação de novos equipamentos (hardwares), tais como servidores de 
acesso à Internet, banco de dados, e-mail e antena para comunicação direta da FEC com a 
UFF, consolidando a aproximação tecnológica e proporcionando maior velocidade e segurança 
aos processos desenvolvidos. Com essa estrutura, tornou-se possível a adoção do novo 
endereço eletrônico  www.fec.uff.br.  
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      A estrutura da rede interna de processamento de dados da FEC foi revista e foram 
adotados novos procedimentos de cópias de segurança, com guarda fora da FEC, sistemas de 
firewall (controle de acessos à rede), bem como ajustes na equipe técnica e no espaço físico da 
mesma. 
       Foi instalado o Laboratório de Informática da FEC, apoiado pela Pró-Reitoria de 
Extensão (PROEX), voltado para o aprimoramento técnico do quadro de pessoal da UFF, bem 
como para o oferecimento de cursos de extensão à comunidade. Este laboratório também está 
voltado para o desenvolvimento de softwares e irá desenvolver a nova plataforma de produtos 
não só para Fundação como também para atender a outras demandas oriundas da UFF e de 
terceiros, proporcionando o oferecimento de vagas para estágios técnicos aos alunos do Curso 
de Ciência da Computação e de áreas afins da Universidade. 
               Foi realizado o levantamento de dados e o desenvolvimento, implantação e 
treinamento de usuários do Sistema de Gerência de Patrimônio, com resultados já identificados, 
em relação aos bens próprios (da FEC), de terceiros (convênios FINEP entre outros) e da UFF, 
proporcionando a imediata localização e conhecimento da situação dos mesmos, bem como a 
emissão dos ofícios de transferência de bens para a UFF e para terceiros, de maneira 
automatizada. 
 
 
2.1.3 – Relacionamento FEC/UFF 

 
                    A Fundação Euclides da Cunha de Apoio Institucional à UFF (FEC) tem como 
missão institucional dar apoio à Universidade Federal Fluminense (UFF) com base na Lei Federal 
no 8.958/94.  
          Com base naquele diploma legal é estabelecida a relação da Fundação com a 
Universidade, especificamente, no que diz respeito à contratação da Fundação cujo seu Artigo 
1º preceitua o seguinte: “As instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e 
tecnológica poderão contratar, nos termos do inciso XIII do art. 24 da Lei no 8666, de 21 de 
junho de 1993, e por prazo determinado, instituições criadas com a finalidade de dar apoio a 
projetos e pesquisa, ensino e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico de 
interesse das instituições federais contratantes”. 
         Conforme bem caracterizado pelo próprio Tribunal de Contas da União na Decisão 
no 655/2002 item 135 do relatório, nas ações contempladas no conceito de manutenção e 
desenvolvimento institucional, visando ao progresso, ao crescimento da instituição, encontram-
se os diversos contratos firmados entre a FEC e a UFF cujos recursos envolvidos buscam 
alavancar o desempenho desta de modo que, como resultado de um projeto de 
desenvolvimento institucional, a instituição beneficiada (UFF) torne-se capaz de executar suas 
atribuições de forma mais eficiente e eficaz.  

        Esta relação foi consubstanciada pela Norma de Serviço do Reitor da UFF no 
535/03, de 07 de agosto de 2003, após o estudo conjunto dessas duas instituições. Essa 
Norma, levando em consideração a Lei no 8.666/93, a Lei no 8.958/94 e demais dispositivos 
legais relacionados, regulamenta os procedimentos administrativos e financeiros para a 
contratação de Fundações de Apoio à UFF, na execução de programas e projetos de interesse 
ou conveniência das partes, nas áreas de ensino, pesquisa, extensão e de desenvolvimento 
institucional, científico e tecnológico. 
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2.1.4 – Aperfeiçoamento dos procedimentos da FEC  
 
          Após diagnóstico dos formulários utilizados na Fundação na execução e controle 

de projetos, optou-se por uma redefinição dos mesmos, tendo em vista o estabelecimento de 
novos procedimentos nos diferentes serviços administrativos, com instruções de preenchimento 
mais detalhadas e racionalizadas. Esses formulários, adiante discriminados, estão disponíveis 
para preenchimento e reprodução pelos Coordenadores de Projetos , no site da Fundação: 

 
a) Cadastramento de Projetos 

 
    → Autorização de Execução/Gestão de Projetos: envolve cursos de pós-graduação, 

consultorias, eventos ou divulgação científica. 
 

b) Recursos Humanos 
  
 - Bolsistas 

 
 →  Termo de Outorga e Aceitação de Bolsa : resultante da alteração do Regulamento 

do    Programa de Concessão de Bolsas, aprovado pela Resolução no 08, de 
04/09/2003, do Conselho de Administração da Fundação. 

 
    →  Declaração de Participação do Bolsista 
 
    →  Boletim Mensal de Participação de Bolsista 
 
    →  Comunicação de Desligamento de Bolsistas 

 
- Contratação de Pessoa Física – Autônomo 

 
 →  Termo de  Contratação de Serviços de Atividade Docente 
 
 →  Termo de Contratação de Serviços 
 
 →  Solicitação de Pagamento de Pessoa Física - Autônomo 

 
- Contratação de Pessoa Física – Diarista 

 
  →  Solicitação de Pagamento de Pessoa Física – Diarista 

 
- Contratação de Serviços Cooperativistas 

 
→ Solicitação de Contratação de Serviços Cooperativistas 
 
→ Solicitação de Pagamento de Serviços Cooperativistas 
 
→ Solicitação de Pagamento de Plano Benefício 
 

 →   Relatório de Produtividade Cooperativista 
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c)  Diárias, passagens, hospedagem e inscrição em eventos 

 
 →   Solicitação de Diárias 
→ Solicitação de Passagem/Hospedagem 
 

 →  Solicitação de Inscrição em Eventos 
 

d)  Aquisição de Bens e Serviços 
 

→ Requisição de Compras 
 
→ Requisição de Prestação de Serviços de Pessoa Jurídica 
 

 →  Requisição de Importação  
 
 

e)  Pagamento de Pessoa Jurídica 
 

  →  Requisição de Pagamento de Pessoa Jurídica 
 

 f) Cobrança bancária 
 

→  Requisição de Boletos Bancários 
 

g) Verba de Suprimento 
 

→ Solicitação de Verba de Suprimento: resultante da Determinação de Serviço  no 
10/2003 da Fundação, que aprovou os procedimentos para a concessão da 
Verba de Suprimento 

 
→  Prestação de Contas da Verba de Suprimento 

 
 

2.1.5 – Reformulação do regulamento do Programa de Bolsas 
 
         Considerando-se a necessidade de melhor adequação, tanto no aspecto legal 

quanto no semântico, foi elaborado um novo Regulamento do Programa de Concessão de 
Bolsas,  aprovado pelo Conselho de Administração da Fundação.  
         Nesse Regulamento foram mantidas as bases e os principais aspectos do anterior, 
tendo sido observados os preceitos legais que regem a matéria, em especial a Lei Federal no 
8.958/94 e o Novo Código Civil Brasileiro de 2002.  
         As alterações mais relevantes foram:  

- ampliação do Regulamento então vigente, que trata “Bolsa de Apoio 
Acadêmico” como termo genérico abrangendo 03(três) modalidades, instituindo-se um 
Programa de Bolsas que passa a tratar a “Bolsa de Apoio Acadêmico” como uma das 
modalidades do gênero “Bolsa”; 
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             - concessão de bolsa para servidor inativo nessa modalidade    “Bolsa de Apoio  
Acadêmico”; 

- criação da “Bolsa de Capacitação” para alunos de graduação e pós-
graduação; 

- possibilidade de criação de outras modalidades de bolsa; 
- mudança do “Termo de Compromisso” firmado pelo bolsista com a Fundação 

para “Termo de Outorga e Aceitação de Bolsa”. 
 
 
2.1.6 – Incremento na realização de concursos públicos 

 
  Além da sua missão institucional, a FEC vem incorporando à sua experiência 

projetos de Concursos Públicos para a Administração Direta e Indireta, nas esferas municipal, 
estadual e federal, em âmbito nacional, já tendo firmado parcerias com diversas Instituições. 

  O sucesso da sua trajetória, na área de Concursos Públicos, decorre da sua 
capacidade técnica operacional, da qualidade dos professores que compõem as bancas 
examinadoras e da sua seriedade no que tange aos aspectos indispensáveis nos concursos, 
principalmente: publicidade dos seus atos em relação as suas várias etapas, segurança no que 
envolve o aspecto do sigilo e acessibilidade dos valores das taxas de inscrição, o que viabiliza a 
participação dos candidatos.    

  Dada a sua característica institucional, os contratos podem ser firmados 
diretamente pelo órgão interessado, com base na legislação que rege a matéria, já que a 
Fundação é uma instituição voltada estatutariamente a promover e subsidiar projetos, eventos 
e atividades de Ensino, da Extensão e da Pesquisa, da Cultura, da Ciência, da Tecnologia, das 
Letras, das Artes, dos Desportos e do Meio Ambiente na Universidade Federal Fluminense – 
UFF. Foram realizados, em 2003, os seguintes Concursos: 

 
→ Companhia de Águas e Esgoto de Rondônia - CAERD 

Nº de Inscritos: 51 
Quantidade de Cargos: 01 
Local de Aplicação da Prova: Porto Velho/ RO 
 

→ Prefeitura Municipal de Maricá/ RJ 
Nº de Inscritos: 5.623 
Quantidade de Cargos: 58 
Locais de Aplicação de Prova: Niterói e Maricá 
 

→ Tribunal Regional Federal da 2ª Região – TRF/ES-RJ 
     Nº de Inscritos: 14.371 
     Quantidade de Cargos: 13 

Locais de Aplicação de Prova: Angra dos Reis (RJ)/ Cabo Frio (RJ)/Campo  dos     
Goytacazes (RJ)/ Niterói (RJ)/ Nova Friburgo (RJ)/Petrópolis (RJ)/  Rio de Janeiro (RJ) / 
São João Meriti (RJ)/ Três Rios (RJ)/ Volta Redonda (RJ)/ Cachoeiro de Itapemirim (ES)/ 
São Mateus (ES)/ Vitória (ES).       

       
→ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba –  

CODEVASF 
     Nº de Inscritos: 13.310 
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     Quantidade de Cargos: 43 
Locais de Aplicação de Prova: Aracaju (SE)/ Bom Jesus da Lapa (BA)/Brasília (DF)/    
Montes Claros (MG)/ Penedo (AL)/ Petrolina (PE)/ Teresina (PI)/ Niterói (RJ). 

 
 
→ Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – TRT/RJ 

Nº de Inscritos: 54.376 
Quantidade de Cargos: 10 
Locais de Aplicação de Prova: Angra dos Reis (RJ)/ Cabo Frio (RJ)/ Campo dos 
Goytacazes (RJ)/ Itaperuna (RJ)/ Nova Friburgo (RJ)/ Niterói (RJ)/ Petrópolis (RJ)/ Volta 
Redonda (RJ). 

       
→ Fundação Municipal de Educação de Niterói - FME 

Nº de Inscritos: 54.623 
Quantidade de Cargos: 21 
Locais de Aplicação de Prova: Niterói e São Gonçalo 
 

→ Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região – TRT/PR 
Nº de Inscritos: 1.131 
Quantidade de Cargos: 01 
Local de Aplicação de Prova: Curitiba/PR 
 

→ Departamento de Controle do Espaço Aéreo – DECEA 
Nº de Inscritos: 699 
Quantidade de Cargos: 16 
Local de Aplicação de Prova: Rio de Janeiro 
 

→ Departamento de Aviação Civil – DAC 
Nº de Inscritos: 2.333 
Quantidade de Cargos: 44 
Local de Aplicação de Prova: Rio de Janeiro 
 

 → Companhia de Limpeza Urbana de Niterói – CLIN 
 Nº de Inscritos: 9.075 
 Quantidade de Cargos: 40 
 Local de Aplicação de Prova: Niterói 
 

→ Prefeitura Municipal de Paraty/RJ 
Nº de Inscritos: 384 
Quantidade de Cargos: 06 
Local de Aplicação de Prova: Paraty/RJ 
 

 
 

2.2 - Atividades desenvolvidas  
 
        São discriminadas adiante as atividades realizadas pela Fundação em 2003, segundo a 
área de atuação e o período de realização:  
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ÁREAS DE 
ATUAÇÃO 

ATIVIDADES 

- Reformulação do Estatuto da FEC. 
- Aprovação do Estatuto pelo Conselho de Administração. 
- Encaminhamento do Estatuto da FEC à Provedoria das Fundações do Ministério 
Público para apreciação com vistas a sua implantação. 
- Reformulação do Regimento Interno da FEC. 
- Redefinição da estrutura organizacional com representação em novo 
organograma. 

 
 
 
 

ESTRUTURA 
ORGANIZACIONAL 

- Aprovação do Regimento Interno pelo Conselho de Administração com vistas a 
sua implementação. 
- Regulamentação do benefício Auxílio-Educação concedido ao pessoal da FEC.  
- Seminário Interno para discussão das rotinas e procedimentos da FEC com a 
participação da Diretoria Executiva, Assessores e Gerentes.       
- Elaboração do Plano de Cargos e Salários do pessoal da FEC. 
- Seleção de estagiários com perfil técnico adequado às mudanças relacionadas 

ao novo projeto de informatização da FEC. 

 
 

DESENVOLVIMENTO 
DE RECURSOS HUMANOS 

DA FEC 
-  Realização de treinamento para a equipe técnica de informática  e outras da 
FEC, através de cursos no Laboratório de Informática FEC e na UFF.   

- Estabelecimento de novos procedimentos nos diferentes serviços 
administrativos, com vistas à maior segurança e ao controle de custos e seus 
resultados, como a seguir: 
         redefinição dos instrumentos de comunicação interna e externa. 
         estabelecimento de documentação básica para contratação de pessoa 
jurídica pela FEC. 
- Diagnóstico da estrutura de informática da FEC, com vistas à necessidade de 
seu redimensionamento.  
- Desenvolvimento e implantação de projeto de informatização, apoiado em 
novas tecnologias, possibilitando o estreitamento do relacionamento entre a FEC 
e seus  através da Internet, incluindo as movimentações financeiras, balancetes 
e extratos por Projeto, bem como agrupamentos de dados gerenciais que 
apóiem os órgãos da UFF aos quais estão vinculados. 
- Manutenção do sistema de informatização existente. 
- Migração da base de dados de MSN, que suporta o sistema de informatização 
existente, para o CACHÉ (gerenciador de banco de dados para o novo 
aplicativo). 
- Desenvolvimento e implantação de diversos relatórios gerenciais, buscando 
apoiar as tomadas de decisões por parte da nova diretoria. 
- Definição de procedimentos para agilização do processo de prestação de 
contas com órgãos oficiais. 
- Desenvolvimento de um novo sistema gerencial para a FEC, preservando os 
dados já armazenados no atual banco de dados e implantando novos aplicativos 
apoiados em linguagem de última geração, com orientação a objetos e banco de 
dados relacional e/ou pós-relacional, abrangendo: 
         controle de patrimônio envolvendo os bens próprios (da FEC), de 
terceiros (convênios FINEP entre outros) e as transferências (projetos UFF); 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

RACIONALIZAÇÃO 
DE 

PROCEDIMENTOS 
INTERNOS DA FEC 

 
 
 
 
 
 
 
 

        controle orçamentário da FEC e dos projetos administrados pela mesma; 
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        gerência financeira ajustada às necessidades da FEC, com recursos de 
contas a pagar, contas a receber, provisionamento de recursos para as despesas 
solicitadas pelos Coordenadores de Projetos, integrando os processos financeiros 
aos contábeis. 
- Instalação de nova estrutura de equipamentos (hadwares),  tais como servidores
de acesso à Internet, banco de dados, e-mail e antena para comunicação direta  
da FEC com a UFF, consolidando a aproximação tecnológica e proporcionando 
 maior velocidade e segurança aos processos desenvolvidos. 
- Implantação de uma nova ferramenta de Webmail,  trazendo segurança e 
criação de endereços eletrônicos com o domínio fec.uff.br, além da 
dinamização dos processos administrativos advindos da criação de listas 
internas de endereços de e-mail dos setores da FEC. 

- Desenvolvimento e implantação de uma ferramenta que possibilite a migração 
dos dados da plataforma atual (MUNPS) para uma nova definida (ORACLE 
ou CACHÉ). 
- Consolidação de nova estrutura da rede interna de processamento de dados da 
FEC, com adoção de novos procedimentos de cópias de segurança, com guarda 
fora da FEC, sistemas de firewall (controle de acessos à rede), bem como ajustes 
equipe técnica e no espaço físico da mesma. 

- Seleção e aquisição de softwares para utilizar como ferramenta de apoio pa
equipe de informática  e operacional da FEC. 
- Estudo para adoção de nova rotina para controle de todos os pagamentos 
realizados pela FEC. 
- Revisão de arquivos relacionados a convênios, contratos e outros instrumentos 
congêneres e o controle de assuntos contenciosos, com vistas a assegurar 
consulta célere ao setor jurídico. 
- Implementação de procedimentos para regularização e atualização dos 
registros contábeis com vistas à compatibilização dos sistemas financeiro e 
patrimonial. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RACIONALIZAÇÃO 
DE 

PROCEDIMENTOS 
INTERNOS DA FEC 

- Reformulação da Prestação de Contas do exercício de 2002. 
- Reformulação da página da FEC na Internet. 
- Redefinição do logotipo da FEC, associando-o ao logotipo da UFF. 
- Divulgação da imagem institucional da FEC, através de folderes, cartas de 
apresentação e outros instrumentos encaminhados a diversas entidades. 
- Atualização do site da FEC – oportunidades/clipping/cursos. 
- Elaboração da lâmina institucional da FEC. 

 
 
 

IMAGEM 
INSTITUCIONAL 

- Confecção do portifólio da FEC. 
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- Reformulação da norma relativa à concessão de Verba de Suprimento . 
- Estudo da fundamentação legal para estabelecimento de novos critérios de 
concessão e pagamento de bolsas pela FEC. 
- Reformulação do Regulamento do Programa de Concessão de Bolsas. 
- Aprovação do novo Regulamento do Programa de Concessão de Bolsas pelo 
Conselho de Administração.                  
- Implementação de novo Regulamento do Programa de Concessão de Bolsas e 
da nova forma de pagamento de bolsas pela FEC. 
- Padronização e controle das propostas de prestação de serviços desenvolvidos 
pela FEC. 
- Implantação de novos formulários aplicados à rotina dos serviços executados 
pela FEC na realização de Projetos, como a seguir: 
         Diagnóstico dos formulários e procedimentos existentes. 
         Definição dos novos formulários. 
         Elaboração de roteiro de instruções para utilização dos formulários. 
- Redefinição nos procedimentos de concessão de diárias, passagens e 
hospedagem em articulação com a UFF, com a implantação do novo sistema na 
Web. 
- Desenvolvimento de nova metodologia de controle de pagamentos do pessoal 
de apoio que operacionaliza os concursos realizados pela FEC.  
- Estabelecimento de parcerias com diferentes agentes financeiros para 
implantação de rotinas seguras e ágeis para o processamento eletrônico dos 
pagamentos a fornecedores e pessoal técnico. 
- Captação de patrocínio e apoio a projetos e eventos da UFF e FEC junto a 
entidades públicas e privadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

GESTÃO DE 
PROJETOS 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

- Elaboração de instrumento para cadastro de Projetos próprios da FEC 
(projetos internos). 
- Estudo para estabelecimento de novos critérios que regulamentam a relação 
UFF e FEC na prestação de serviços. 
- Reformulação da Autorização de Execução/Gestão de Projetos como 
instrumento de cadastro e de fundamentação legal para administração dos 
recursos financeiros dos Projetos de órgãos da UFF. 
- Estabelecimento de convênio com a UFF para a concessão de estágio a alunos 
de graduação na FEC, de acordo com as áreas de interesse estabelecidas pela 
Fundação (formalização do instrumento). 
- Desenvolvimento de ações em interface com a UFF em diversos eventos: 
             apoio à campanha de Trote Cultural;                            
              divulgação dos produtos da Griffe UFF; 
             confecção e distribuição de material da FEC (blocos, canetas, pastas 
etc);    
             Jornada de Nutrição; 
             Empresas Juniores; 
             Colônia de Férias; 
             Teatro; 
             Semana da Extensão. 
- Estabelecimento de parcerias na utilização de ferramentas de comunicação 
(clipping e Comunique-se). 

- Instalação do Laboratório de Informática FEC: 
            Elaboração do projeto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELACIONAMENTO  
COM A UFF 

            Adequação do espaço físico (reforma e aquisição de equipamentos) 
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RELACIONAMENTO 

COM A UFF 

 Implementação da ações: aprimoramento técnico do quadro de pessoal
 da UFF;   oferecimento de cursos de extensão para a UFF e para à 
 comunidade em geral; oferecimento de vagas para estágios aos alunos do  
Curso de Ciência da Informação e de áreas afins da UFF; e  desenvolvimento 
 de projetos de informatização para a UFF e  para o mercado. 
- Definição de critérios no estabelecimento de convênios e contratos, com 
determinação própria dos termos desses instrumentos, com vistas a dirimir 
distorções perante aos órgãos de controle da administração pública. 
- Reformulação do padrão de Acordos de Cooperação Técnica com entidades 
públicas e privadas, visando a assinatura de contratos. 
- Reformulação dos Termos de Contratos específicos decorrentes dos Acordos 
de Cooperação Técnica, em particular aqueles relativos aos concursos 
realizados pela FEC. 
- Implementação de contatos e negociação com Instituições Públicas para 
realização de concursos públicos. 
- Realização de concursos públicos. 
- Divulgação e acompanhamento dos concursos públicos realizados pela FEC, 
de âmbito regional e nacional. 

 
 
 

 
 

 
RELACIONAMENTO 

COM OUTROS 
    CLIENTES 

- Divulgação e veiculação de anúncios de cursos, concursos, licitações 
realizadas pela  FEC. 
- Elaboração do Plano de Trabalho de 2004/2005  

PLANEJAMENTO - Elaboração do Orçamento de 2004. 
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2.3 – Recursos financeiros 
 
2.3.1. Execução financeira 
 

Considerando que não houve programação orçamentária que previsse a 
receita e estabelecesse a despesa, com seus desdobramentos, para o exercício de 
2003, procedeu-se à execução e ao registro das mesmas na medida em que se foi 
conhecendo as entradas de recursos e identificando e definindo os compromissos 
financeiros existentes e necessários. A essas condições precárias, acrescenta-se a 
ausência do Balanço Patrimonial e das demais demonstrações financeiras de 2002 
(peças contábeis) só apuradas no final do exercício de 2003 pela empresa responsável 
pela contabilidade oficial da Fundação. 

 
Assim, diante da fragilidade dos dados relativos à execução da receita e da 

despesa financeira, nos exercícios de 2002 e 2003, disponíveis no sistema 
informatizado, então adotado na FEC, não se pode proceder à estimativa dos valores 
dos gastos e das receitas a serem realizadas em 2003 com a apreciação e a aprovação 
prévias pelos Conselhos Superiores (Fiscal e de Administração) desta Instituição. 

 
Essa situação difícil foi evidenciada a esses Conselhos pela atual Diretoria 

Executiva, nas reuniões durante o ano de 2003 e mesmo nas primeiras de 2004. 
 
Critérios adotados para a gestão financeira de 2003: 
 
→ identificação das diversas contas correntes em diferentes bancos e 

subcontas no Banco do Brasil relativas aos diversos projetos desenvolvidos pela FEC, 
bem como daquelas referentes à movimentação financeira da própria Fundação; 

 
→ busca de equilíbrio, com redução do número e valor utilizados com o 

pessoal permanente da FEC; 
 
→ compatibilização dos outros gastos da FEC com o crescente número de 

projetos e valores por eles movimentados; 
 
→ estudo, definição e implantação de meios – equipamentos, material 

permanente e instalações – necessários ao melhor gerenciamento financeiro e contábil, 
inclusive com treinamento do pessoal envolvido; 

 
→ revisão nos procedimentos de registro e controle das informações e, 

documentos contábeis e financeiros, com adoção de formulários e rotinas mais 
abrangentes e racionais, que permitissem maior credibilidade e transparência dos 
resultados; 
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→ incremento na prestação de serviços para a realização dos concursos 
públicos e consultorias, possibilitando a arrecadação de recursos complementares 
imprescindíveis à manutenção e ao desenvolvimento da FEC; 

  
→ adoção de procedimentos e de registros necessários ao controle e 

prestação de contas, por exigência e especificidade próprias, dos recursos recebidos e 
utilizados em decorrência dos convênios e contratos firmados entre a UFF e entidades 
públicas (FINEP, UNITRABALHO, ANVISA, Ministério da Cultura etc), bem como com 
PETROBRAS, OMS, UNESCO, FURNAS. 

 
       São apresentadas adiante informações relativas aos resultados obtidos no 
exercício de 2003.  
 
 
 

Demonstração do superavit/déficit referente aos exercícios findos 
    em 31 de dezembro (em reais) 

 
 

Superávit/déficit 
Especificação 

2003 2002 

Receita 2.504.769,09 1.301.640,05
 
  Receita Operacional 2.504.769,09 1.301.640,05
 
Despesa (2.452.532,92) (1.729.149,56)
 
  Despesa com pessoal   (1.226.055,85) (901.762,22)
  Despesas administrativas (1.274.574,82) 845.834,65)
  Despesas tributárias (47.896,33) (36.286,10)
  Receitas/despesas financeiras 95.994,08 54.733,41
 
Superávit/déficit do exercício 52.236,17 (427.509,51)
 

     Fonte: Parecer de Walter Heuer Auditores e Consultores. 
 
 Pela análise deste demonstrativo cabe enfatizar: 
 
 → a receita operacional da FEC cresceu 92,4% em relação a 2002; 
 
            → a despesa total teve acréscimo de 41,8% no mesmo período; 
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 → enquanto o resultado em 2002 apresentou um déficit de R$ 427.509,51, em 
2003 consta um superávit de R$ 52.226,17; 
 
 → em 2002 as despesas com pessoal (próprio, incluídos os encargos) 
representaram 52,15% do total despendido e no exercício de 2003 essa representação 
baixou para 50,00%. 
 
 
 
2.3.2. Captação de recursos de projetos 
 
 

São apresentadas adiante informações relativas à captação de recursos 
financeiros, à receita e ao número de projetos desenvolvidos pela Fundação no período 
de 2001 a 2003. 
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Captação de recursos financeiros de projetos - 2001-2003 
      
           

Anos Recursos financeiros (R$) 
           
      
2001 15.031.359,80   

      
2002 27.346.751,34   

      
2003 31.437.230,71     
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Projetos em desenvolvimento  - 2001-2003 
  

  
Anos Projetos (no) 

  
  

2001 110 
   

2002 206 
   

2003 305 
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Os recursos financeiros referentes aos repasses dos convênios administrados pela 

Fundação, de interesse da UFF, no período de 2000 a 2003, segundo os órgãos 
financiadores, tiveram a seguinte composição: 
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Recursos financeiros (R$) Órgão 

Total 2000 2001 2002 2003 

TOTAL 11.023.611,19       687.387,30 6.743.607,99 1.626.389,50 1.966.226,40 

FINEP 7.574.834,67         419.635,00 4.085.199,67 1.570.000,00 1.500.000,00 

PETROBRAS 1.719.387,32           61.635,00 1.657.752,32 - - 

ANVISA 1.206.773,30         206.117,30 1.000.656,00 - - 

UNESCO 111.915,90 - - 56.389,50 55.526,40 

MIN. CULTURA 132.000,00 - - - 132.000,00 

OMS 198.700,00 - - - 198.700,00 

UNITRABALHO 80.000,00 - - - 80.000,00 
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3 - CONCLUSÃO 
 
 

 
 Conforme consignado neste trabalho, a FEC, como importante parceira da UFF, 
tem a responsabilidade pelo gerenciamento de diversos projetos de interesse da 
mesma, dando-lhe permanente suporte na captação de recursos. 
 
 Além dessa missão institucional, a FEC atende, ainda, às demandas dos diversos 
segmentos da sociedade recorrendo à competência intelectual e à infra-estrutura já 
instalada da UFF, o que lhe permite atuar em todas as áreas do conhecimento, através 
de convênios, contratos e outras formas de ajuste com instituições públicas e privadas. 
 

Os projetos de apoio à UFF são desenvolvidos pela FEC através da prestação de 
serviços diretos à mesma ou indiretamente pela contratação de terceiros, envolvendo 
consultorias, cursos, eventos ou concursos. 

 
As ações dos projetos de apoio direto ocorrem através de contratos 

administrativos firmados com a UFF, quando esta demanda à FEC serviços necessários 
ao seu desenvolvimento institucional. 

 
O apoio indireto é efetivado através de contrato ou outro tipo de ajuste com 

terceiros, incluindo pessoa jurídica ou física (alunos dos cursos de extensão ou 
especialização). Esse tipo de apoio ocorre através da autorização de Execução/Gestão 
de Projetos onde são definidas as contrapartidas devidas à Universidade decorrentes do 
uso das suas instalações e da produção intelectual, em conformidade com os termos do 
Convênio Básico estabelecido entre estas duas Instituições. 

 
 Outra forma de apoio são os convênios de interesse da UFF, envolvendo 

entidades públicas de várias espécies, bem como organizações particulares, para 
realização de objetivos institucionalmente comuns desses partícipes. Em muitos casos, 
não é possível a inclusão dos custos operacionais da FEC, que, no entanto, gerencia 
esses projetos atuando de forma efetiva, imbuída do espírito público e da missão que 
lhe é conferida estatutariamente, sem que seja ressarcida dos seus custos 
administrativos decorrentes da infra-estrutura que disponibiliza para tanto. 
 
 Como instituição do terceiro setor, a FEC não percebe qualquer tipo de 
subvenção governamental. O seu patrimônio foi constituído, inicialmente, por doações 
de recursos financeiros de professores membros do Conselho Universitário da UFF. Feito 
este aporte, iniciou suas atividades concentrando-se, basicamente, na prestação de 
serviços, o que permite manter e desenvolver sua estrutura organizacional.  
 

Assim sendo, como qualquer instituição do terceiro setor, a subsistência de uma 
Fundação vincula-se às receitas que aufere principalmente pelos serviços que presta. 
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Na formação dos preços dos serviços prestados pela FEC, torna-se imprescindível 

que sejam apropriados, além dos custos diretos dos projetos, também os custos 
administrativos que envolvem as despesas financeiras, bancárias, de estrutura física 
(manutenção das instalações e equipamentos, luz, água, comunicação em geral etc), 
estrutura de pessoal próprio (gerência de compras, recursos humanos, projetos e 
financeira, bem como secretaria e assessorias especiais), material de expediente, dentre 
outros.  Esse critério de formação de preços, em nada se afasta daqueles adotados nas 
atividades econômicas privadas. Contudo, o grande divisor de águas é justamente a 
finalidade do que se aufere em termos de resultado. Nas empresas particulares, o 
resultado apurado (lucro) atende a um fim estritamente privado, necessariamente 
voltado à compensação do investimento dos seus proprietários. Nas Fundações, todo 
resultado positivo apurado (superávit), quando ocorre, reverte-se a favor do interesse 
público e é nesse sentido que o tratamento deve ser diferenciado, pois, a natureza 
jurídica dessas instituições assim determina. 

 
No caso específico da FEC, a sociedade é atendida em dois momentos próprios. 

Primeiramente, ao ter acesso à produção acadêmica da Universidade disponibilizada  
através da Fundação e, num segundo momento, quando os resultados econômicos 
auferidos por suas ações são revertidos à própria Universidade com a transferência à 
mesma de bens e serviços que permitem a atualização das suas instalações cuja 
principal conseqüência é a melhoria da qualidade da produção acadêmica, científica e 
extensionista. 

 
Finalmente, pode-se afirmar com segurança que toda essa possibilidade de 

progresso não seria factível não fosse a atuação das Fundações de Apoio às 
Universidades Públicas, o que se comprova na crescente demanda social pela excelência 
dos serviços prestados pela Academia. 
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