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 E

1 .  INTRODUÇÃO 
 
 
 

 
m consonância com as disposições do seu Estatuto, por seu Regimento 
Interno e demais normas legais, respeitando as cláusulas do Convênio 
Básico firmado com a Universidade Federal Fluminense (UFF), em 

18/12/1999, a Fundação Euclides da Cunha de Apoio Institucional à UFF (FEC), que 
iniciou suas atividades nesse mesmo ano recebendo ativos e passivos anteriormente 
acumulados pela Associação dos Ex-alunos da Escola Fluminense de Engenharia - AEFE 
, tem promovido, nos diversos segmentos da sociedade, o estreitamento no acesso à 
produção acadêmica, científica e extensionista da UFF em diversas áreas do 
conhecimento humano, através de convênios, contratos e outras formas de parceria 
com instituições públicas e privadas. 

 
         Assim, a FEC, cumprindo suas finalidades, tem viabilizado idéias profissionais e 
científicas dos professores e técnicos da Universidade, proporcionando-lhes as condições 
necessárias para execução de seus projetos e a participação dos alunos nessas 
atividades de pesquisa e extensão, oferecendo-lhes oportunidade de adquirir 
experiência prática para o seu futuro ingresso profissional na sociedade. 

 
         Em decorrência dessa relação com a UFF, a FEC vem agenciando 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 e consultorias, através da celebração de contratos com 
diversas entidades. 
 

Neste período de vida, a FEC tem cadastrados mais de 400 projetos, através dos 
quais incorporou novas oportunidades cujos benefícios revertem-se a favor da 
sociedade em diversas formas de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, tudo em 
cumprimento à sua missão institucional. 
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2.  DESENVOLVIMENTO 
 
 

om a experiência adquirida durante o ano de 2003, quando iniciou a sua 
gestão, a Diretoria Executiva da Fundação pôde obter um retrato real da 
mesma, com uma melhor avaliação do seu sistema gerencial, o que vem 

possibilitando reorganizar o processo administrativo, voltado para uma correção de 
rumo, e promover a eficiência operacional, com a adoção de políticas de gestão 
adequadas e o estabelecimento de metas e diretrizes próprias como evidenciadas em 
seu Plano de Trabalho 2004/2005, aprovado pelo Conselho de Administração em 
16/01/2004.     

 
 

2.1. Principais aspectos relacionados às atividades empreendidas na 
Fundação em 2004 
 

2.1.1.    Estrutura organizacional 
 
Dando continuidade às ações iniciadas em 2003, no sentido de se estabelecer 

uma nova organização gerencial adequada aos propósitos de atendimento às demandas 
da Fundação, consolidou-se, em 2004, a reestruturação e o reordenamento de setores, 
com definição mais explícita de competências, destacando-se: 

 
    → a Superintendência exerceu o seu importante papel na estrutura 

organizacional da FEC, subsidiando a Diretoria Executiva na coordenação e orientação 
das atividades desenvolvidas pelas gerências e assessorias, atuando também como 
interlocutora dos diversos clientes nos processos operacionais da Fundação; 

        → a Assessoria de Tecnologia da Informação desempenhou a sua 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 
interfaces com os clientes (Internet e de e-mail); 

    → a Gerência de Suprimentos cumpriu sua missão de administrar as 
atividades de compras de bens e serviços, inclusive importações amparadas na Lei no 
8.010/90, coordenando os processos licitatórios e mantendo o controle dos bens 
patrimoniais da FEC e de terceiros, estes nos termos dos respectivos contratos; 

    → o Setor de Concursos, ligado à Gerência de Projetos, com participação 
maior da Diretoria Administrativa, desenvolveu as atividades relacionadas à realização 
de concursos, através do estabelecimento de convênios, acordos e contratos de 
prestação de serviços com instituições públicas e privadas.  
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2.1.2.   Implementação da estrutura de Informática   

   
Em relação à estrutura da rede interna de processamento de dados da FEC, 

foram implementadas diversas ações no ano de 2004 com relação às atividades básicas 
da área na própria Fundação, assim como aquelas desenvolvidas junto à UFF.  

 
Além de suas atividades de desenvolvimento de rotinas para a Fundação, 

participando ativamente na racionalização dos procedimentos, o Laboratório de 
Informática da FEC atuou ainda junto a terceiros, através da prestação de serviços às 
instituições contratantes, representando, assim, um campo de captação de receita 
direta desta entidade.  

 
O Laboratório também está voltado para o desenvolvimento de softwares de 

produtos não só para Fundação, como também para atender às 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. 
 

 
2.1.3. Relacionamento entre a UFF e a FEC 
 

 
        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 e no Decreto Presidencial no 5.205, de 14/09/2004, que 
regulamenta a citada lei e, em conseqüência, através do Convênio Básico que firmaram 
em 18 de dezembro de 1999, ainda com base naqueles diplomas legais, foi inicialmente 
estabelecida a relação da Fundação com a Universidade, especificamente, no que diz 
respeito à contratação da Fundação. O  Artigo 1o da Lei no 8.958/94 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”. 
   

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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Durante o exercício de 2004 foram iniciados com a Universidade, pela Diretoria 
Executiva, entendimentos para a assinatura de novo Convênio Básico, considerando 
que o atual, em vigência desde 17/12/1999, completou os cinco anos estipulados no 
mesmo. Assim, as experiências adquiridas nesses anos emanadas das novas normas 
decorrentes da legislação atualizada  e do momento sócio-político do Brasil no qual a 
UFF se insere e, conseqüentemente, a Fundação, direcionou a celebração do Convênio 
no 100/2004, assinado em 17 de dezembro de 2004, com vigência até 2009. 

 
 
2.1.4. Aperfeiçoamento dos procedimentos da FEC  
 

 
 A reformulação dos formulários utilizados pela Fundação na execução e controle 

de projetos, realizada em 2003, com instruções mais detalhadas e racionalizadas, 
disponíveis para preenchimento e reprodução no site da Fundação, teve boa aceitação 
pelos coordenadores de projetos, tornando mais ágeis os procedimentos na realização 
dos diferentes serviços administrativos relacionados ao desenvolvimento de projetos em 
2004 . 

 
 
2.1.5. Realização de concursos públicos 
 

 
A FEC, em 2004, incrementou parcerias com diversas Instituições para realização 

de Concursos Públicos para a Administração Direta e Indireta, no âmbito municipal, 
estadual e federal, demonstrando, assim, competência técnica operacional decorrente 
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.    

Pode-se destacar os concursos realizados para o Tribunal Regional do Trabalho – 
TRT/RJ, Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária – Infraero, Indústrias 
Nucleares do Brasil S/A – INB, Prefeituras de diversos municípios não só do Estado do 
Rio de Janeiro como de outros estados do Brasil, além de seleção para a própria 
Universidade. 

Ressalte-se que a parceria estabelecida com a Fundação João Goulart, do 
Instituto de Administração Pública da Cidade do Rio de Janeiro no que tange a 
realização de concursos, conforme contrato estabelecido entre esta Fundação e aquela 
entidade em 1o de outubro de 2004, prevê a prestação de serviços de processamento 
de dados referente ao planejamento, elaboração, suporte técnico e digitação de dados 
relativos a diversos concursos públicos e processo de seleção, sendo que as outras 
etapas de realização destes concursos ficaram a cargo da própria Fundação João 
Goulart. Já na parceria com a Empresa de Moradia, Urbanização e Saneamento 
(EMUSA), da Prefeitura de Niterói, a Fundação prestou serviços de consultoria que 
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envolveram estudo de viabilidade para a realização de concurso a diversos cargos desta 
entidade, com a elaboração de seu arcabouço.  

 
 
 

2.2.   Atividades desenvolvidas  
 
2.2.1.      Segundo as áreas de atuação 
 
        São discriminadas adiante as atividades realizadas pela Fundação em 2004, 
segundo a área de atuação:  
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ÁREAS DE ATUAÇÃO ATIVIDADES 
 
 
 
 

ESTRUTURA 

 - Divulgação e aplicação do novo Estatuto, conforme Declaratória de 
Autorização de Ato da Provedoria de Fundações do Ministério Público 
do Estado do Rio de Janeiro, em 19 de dezembro de 2003, formalizada 
por Escritura Pública lavrada no cartório do 5o Ofício de Niterói, em 17 
de fevereiro de 2004 e registrada no Cartório do 12o Ofício de Niterói, 
em 27 de fevereiro de 2004. ORGANIZACIONAL 

 - Aplicação do Regimento Interno. 
 - Análise crítica da estrutura organizacional representada em novo 

organograma. 
 - Análise da situação funcional dos empregados da FEC com vistas à 

reformulação do Plano de Cargos e Salários. 
 - Reestudo do Plano de Cargos e Salários do Pessoal da FEC. 
 - Treinamento dos usuários do novo Sistema de Protocolo integrado ao 

módulo de Cadastro de Projetos da Fundação. 
 - Treinamento do módulo de Cadastro de Projetos aos usuários do 

sistema. 
DESENVOLVIMENTO 

DE RECURSOS HUMANOS 
            DA FEC 
 

- Participação da equipe técnica de informática da FEC em eventos na 
área de desenvolvimento de software e de gerenciamento de base de 
dados, sendo os mais importantes: o evento nacional denominado 
JustJava e a Terceira Borland Conference, voltado especialmente para 
os desenvolvedores Delphi, uma das ferramentas utilizadas no projeto 
FEC. 

 

 - Seleção de estagiários de cursos da UFF, com perfil técnico adequado
para atuação em áreas de interesse da FEC. 

 - Implementação de projeto de informatização na FEC, com a execução 
das seguintes ações: 

      reestruturação de toda a rede de dados da FEC, com suporte 
contínuo ao cabeamento, servidores de e-mail, páginas e dados, com 
a adoção do provedor de acesso da UFF;  

 
RACIONALIZAÇÃO DOS 

PROCEDIMENTOS 

     instalação e suporte de novas metodologias operacionais 
voltadas para o software livre, utilizando o Linux como sistema 
operacional, o que possibilitou a adoção das demais ferramentas que
integram a filosofia Open Source, complementando-se com o Apache 
como servidor de páginas, o PostgreSQL e o MySQL como bancos de 
dados; 

INTERNOS DA FEC 

      adoção de uma nova política de levantamento e documentação, 
utilizando ferramentas mais adequadas para este fim, buscando a 
definição de padrão único, de modo a obter maior segurança e solidez 
na manutenção dos projetos desenvolvidos na Fundação; 

 

       desenvolvimento e implantação de rotina na Web para emissão 
do comprovante de rendimentos das pessoas físicas envolvidas nos 
projetos gerenciados pela FEC, bem como o da sua própria equipe, 
com geração de arquivo eletrônico da DIRF; 

      elaboração de documentação da estrutura dos dados 
armazenados na base existente no sistema até então em 
funcionamento na Fundação, o que tornou viável a migração dos 
mesmos para uma reformulada estrutura, bem como de toda a 
documentação exigida para a manutenção do novo sistema; 
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    desenvolvimento de rotina para migração dos dados do MSM para 
CACHÉ, banco de dados inicialmente adotado para utilização na 
Fundação; 
    desenvolvimento e implantação de nova estrutura de controle de 
acesso de usuários aos módulos do novo sistema da Fundação; 
    desenvolvimento e implantação de nova ferramenta de comunicação 
interna, para viabilizar a transparência da produção dos diversos setores 
da Fundação; 
    desenvolvimento e implantação do módulo de Cadastro de Projetos,  
preservando o histórico administrativo e financeiro daqueles cadastrados 
no sistema anterior; 
    desenvolvimento e implantação do novo sistema de Protocolo 
integrado ao módulo de Cadastro de Projetos da Fundação, propiciando 
o controle sobre os trâmites de todos os documentos demandados pelos 
projetos; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RACIONALIZAÇÃO DOS 
PROCEDIMENTOS     definição de uma nova estrutura de dados do módulo Financeiro da 

Fundação, de modo a viabilizar o gerenciamento financeiro dos projetos 
de acordo com as suas vigências, o controle a partir dos lançamentos 
financeiros, após a autorização da despesa (provisionamento e 
contabilização) e a conciliação bancária, que dar-se-á eletronicamente; 

INTERNOS DA FEC 

     substituição do sistema de cobrança bancária do Banco do Brasil 
utilizado para emissão de boletos de cobrança aos alunos dos cursos 
gerenciados pela FEC por uma nova ferramenta mais adequada ao 
gerenciamento administrativo-financeiro dos mesmos, possibilitando o 
tratamento da inadimplência mais apropriadamente e ainda um melhor 
gerenciamento das receitas pelas coordenações dos cursos; 

     suporte técnico a coordenadores de projetos  no  que se relaciona 
ao acesso aos módulos disponíveis na Web, bem como à equipe da 
própria Fundação. 

 - Manutenção do sistema de informatização existente. 
 

 
 

- 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. 

 
 
 

IMAGEM 
INSTUTICIONAL 

- Elaboração da Prestação de Contas do exercício de 2003, seus aspectos 
positivos e negativos para registros e apuração de resultados. 

- Elaboração de um conceito de identidade visual da FEC, através da 
confecção do seu portifólio (brindes institucionais com a marca FEC). 

 

 - Participação institucional em eventos relacionados com a atuação da 
FEC em diferentes segmentos. 
- Definição de critérios objetivos para cadastro de projetos e elaboração 
de documentos normativos. 

 
 
      GESTÃO DE PROJETOS 

 
- Elaboração de Termo de Outorga para concessão de Bolsa com 
Encargo. 
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- Aperfeiçoamento de modelos para elaboração de propostas de 
prestação de  serviços pela FEC, em consonância com as exigências 
apontadas pelos órgãos de controle e interesses de potenciais clientes 
(objeto, serviços, produtos, formação de preços e validade).  

 
    
   

GESTÃO DE PROJETOS 

- Captação de patrocínio e apoio a projetos e eventos da UFF e FEC junto 
a entidades públicas e privadas. 
- Estudo e análise do Convênio Básico UFF x FEC para reformulação.  

 - Apresentação de proposta para reformulação do Convênio Básico para 
análise pelo Conselho de Administração da FEC. 

 
 
 
 

 - Desenvolvimento de novos módulos no Sistema de Gerência de 
Monitoria, em funcionamento desde 2003, com o efetivo controle dos 
pagamentos dos monitores, através de uma integração com o 
DCF/PROPLAN, do processo de inscrição e seleção dos candidatos, bem 
como do tratamento dos resultados com emissão das atas e controle das 
desistências e substituições, via on-line, com o aplicativo utilizando a 
Internet. 

 
 

 - Gerenciamento da Semana de Monitoria, em consonância com a Pró-
Reitoria de Assuntos Acadêmicos (PROAC), efetuando controle sobre as 
inscrições de participantes e seus trabalhos, inclusive com tratamento 
das avaliações, por etapa, culminando com a emissão dos certificados. 

 
 

RELACIONAMENTO 

 - Desenvolvimento de um aplicativo capaz de processar todas inscrições 
de participantes na Agenda Acadêmica 2004, numa harmônica integração 
com a Semana de Extensão (Pró-Reitoria de Extensão – PROEX), através 
de tratamento eletrônico da emissão dos boletos bancários e controle de 
pagamentos . 

COM A UFF 

 - Desenvolvimento e implantação de um sistema para Cadastro de 
Produtos e Projetos Acadêmicos, em consonância com a Pró-Reitoria de 
Assuntos Acadêmicos (PROAC), através da Web, com a  aprovação dos 
departamentos de origem, tornando possível a visibilidade dos mesmos 
na home-page da PROAC. 

 

  - Desenvolvimento e implantação de um novo Sistema de 
Gerenciamento dos Empréstimos de Material Bibliográfico totalmente on-
line, integrado com o software Argonauta, adotado pelo Núcleo de 
Documentação (NDC) da UFF, viabilizando a utilização do “Empréstimo 
Web”, inclusive, nas bibliotecas que estão localizadas fora da cidade de 
Niterói, integrando totalmente o sistema de bibliotecas do Núcleo. 

 
 

 - Implantação de um novo produto no Núcleo de Documentação (NDC), 
em parceria com o IBICT, para cadastramento das teses defendidas na 
UFF.com, tendo em vista a  montagem de uma base única nacional, que 
está centralizada em Brasília, sendo alimentada periodicamente através 
de um “motor de busca” que varre todos os bancos de dados que estão 
nas universidades. 

 

  - Desenvolvimento, implantação e treinamento de um sistema na Web, 
para gerenciamento dos pedidos de diárias, passagens e hospedagens, 
capaz de acompanhar essa tramitação nas diversas instâncias da UFF, 
permitindo um monitoramento total dos pedidos de diárias, controle 
sobre a liberação das mesmas e acompanhamento dos saldos financeiros 
nas unidades gestoras pelos seus ordenadores. 
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  - Desenvolvimento e implantação de um sistema de gerência financeira 
na Pró-Reitoria de Assuntos Acadêmicos (PROAC), enquanto unidade 
gestora, com o acompanhamento por fonte financeira e elementos de 
despesas, possibilitando a gestão das despesas e a  disponibilização dos 
recursos. 

  - Suporte técnico à Coordenadoria de Seleção (COSEAC) no concurso  
vestibular da UFF para 2005, com a disponibilização do módulo de 
controle de vinculação dos integrantes da equipe de apoio ao concurso 
nos diversos locais e setores onde ocorrerão as provas do mesmo, 
através da Web. 

 

 - Desenvolvimento e implantação do software de processamento de 
concursos realizados na UFF.  

 

  - Manutenção preventiva e corretiva dos servidores de dados e páginas 
da Pró-Reitoria de Assuntos Acadêmicos (PROAC) e do Núcleo de 
Documentação (NDC).  

RELACIONAMENTO 
COM A UFF 

 - Suporte administrativo e operacional para a realização do Curso 
Microinformática para a Terceira Idade (seis turmas), do Curso de 
Tecnologia da Computação (uma turma),  do Curso de Webdesigner 
(duas turmas), do Curso de Java (uma turma) e mais  diversos outros 
cursos para servidores da Universidade, coordenados pelo 
Departamento de Recursos Humanos da UFF. 

 - 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);    
             Colônia de Férias; 

 
 

 
             Semana de Monitoria; 
             Semana da Extensão.  
- Estabelecimento de parcerias na utilização de ferramentas de 
comunicação (clipping e Comunique-se). 

 - Oferecimento de vagas para estágios aos alunos do Curso de Ciência da 
Computação, Direito e outros da UFF, para atuação em áreas de interesse 
FEC.  
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 - Preparação e encaminhamento da documentação relativa ao processo de 
Prestação de Contas da FEC do exercício de 2002 junto à Provedoria das 
Fundações do Ministério Público do Estado. 
- Elaboração de justificativas  para contratação da FEC por diversos órgãos de 
administração pública (federal, estadual e municipal). 
- Elaboração de modelo de contrato administrativo de prestação de serviços de 
consultoria. 
- 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 OUTRAS 
 INSTITUIÇÕES 

- Divulgação e veiculação de anúncios de cursos, concursos e licitações 
realizadas pela  FEC. 

 - Solicitação de renovação de credenciamento da FEC junto ao Ministério de 
Educação. 

 - Prestação de informações à UFF para o atendimento às solicitações de 
auditores do Conselho de Curadores da UFF, da Secretaria de Controle Externo 
do Rio de Janeiro e do Tribunal de Contas da União, bem como aquelas 
prestadas ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. 
- Reformulação do Plano de Trabalho de 2004/2005 
- Execução da Programação Orçamentária de 2004, com vistas à administração e 
funcionamento da FEC. 

 
 

PLANEJAMENTO 
- Elaboração da Programação Orçamentária de 2005, com vistas à administração 
e funcionamento da FEC. 

 - Aperfeiçoamento de políticas para aplicação de recursos financeiros disponíveis 
na FEC. 

 
 
 

2.2.2.     Aquisição de bens e serviços para os projetos 
 
    Para a execução dos projetos foram desenvolvidas atividades relacionadas a 

processos de aquisição de bens e serviços, envolvendo contatos com empresas  
fornecedoras, na realização de compras, através, inclusive, de licitações, importações e 
contratação de serviços.  

    Em 2004 foram emitidos 416 pedidos de compras, seguindo-se todos os trâmites 
para aquisição (solicitação de proposta de preços, mapa de análises etc), sendo que todo 
material foi recebido e conferido para entrega aos Coordenadores de Projetos.  

    Ocorreram, neste ano, 17 importações e desembaraços aduaneiros junto a 
órgãos governamentais, registrando-se um aumento de 340% em relação ao ano de 2003. 

    Foram efetuadas também pela Fundação a manutenção corretiva e a assistência 
técnica de materiais e equipamentos, adquiridos para os projetos, junto às empresas 
fornecedoras especializadas. 
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2.2.3.    Concursos públicos 
 

       Foram realizados, em 2004, os seguintes concursos: 
 

→ Hospital Universitário Antônio Pedro - UFF (FEC 1462) 
      No de inscritos:  2.835 
      Quantidade de cargos: 21 
      Local de aplicação de prova: Niterói 

 
→ Prefeitura  Municipal de Porto Velho/Rondônia (FEC1477) 
      No de inscritos: 13.397  
      Quantidade de cargos: 38 
      Local de aplicação de prova: Porto Velho 

       
→ Indústrias Nucleares do Brasil S/A – INB (FEC 1482)  
      No de inscritos: 793 
      Quantidade de cargos: 7 

 Local de aplicação de prova: Rio de Janeiro e Niterói 
 

→ INFRAERO (FEC 1488) 
      No de inscritos: 906 
      Quantidade de cargos: 33 
      Local de aplicação de prova: Rio de Janeiro (INFRAERO) 

 
→ Prefeitura Municipal de Rio Branco/Acre (FEC 1496) 
      No de inscritos: 45.076 
      Quantidade de cargos: 46 

 Local de aplicação de prova: Rio Branco 
 

→ Prefeitura Municipal de Itaboraí/Rio de Janeiro (FEC 1511) 
      No de inscritos: 11.696 
      Quantidade de cargos: 10 
      Local de aplicação de prova: Itaboraí 
 
→ Fundação João Goulart (FEC 1521) 
      No de inscritos do concurso para Residência Médica : 2100 
 
→ Prefeitura Municipal de Macaé (FEC 1527) 
      No de inscritos: 11.159 
      Quantidade de cargos: 18 
      Local de aplicação de prova: Macaé 
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→ Tribunal Regional do Trabalho – TRT/RJ (FEC 1559) 
      No de inscritos: 6.673 
      Quantidade de cargos: 2 
      Local de aplicação de prova: Rio de Janeiro e Niterói 
 
→ Agente de Trânsito da Prefeitura Municipal de Niterói (FEC 1569) 
      No de inscritos: 4.993 
      Quantidade de cargos: 1 
      Local de aplicação de prova: Niterói 
 
→ Universidade Federal Fluminense – UFF (FEC 1515) 
      No de inscritos: 16.202 
      Quantidade de cargos: 34 
      Local de aplicação de prova: Rio de Janeiro e Niterói 
 
→ Universidade Federal Fluminense - UFF – Músico (FEC 1515) 
      No de inscritos: 37 
      Quantidade de cargos: 7 
      Local de aplicação de prova:  Niterói 
 
→ Universidade Federal Fluminense - UFF – Técnico (FEC 1515) 
      No de inscritos: 260 
      Quantidade de cargos: 4 
      Local de aplicação de prova: Niterói 
 
→ Universidade federal Fluminense - UFF – Músico (FEC 1515) 
      No de inscritos: 27 
      Quantidade de cargos: 6 
      Local de aplicação de prova:  Niterói 
 
→ Universidade Federal Fluminense - UFF – Oriximiná (FEC 1515) 
      No de inscritos: 97 
      Quantidade de cargos: 1 

        Local de aplicação de prova: Oriximiná 
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2.3.   Recursos Financeiros 
 
2.3.1.       Execução Financeira 
 
 

 Com respaldo na Programação Orçamentária aprovada pelo Conselho de 
Administração da FEC, que previu a sua Receita e estabeleceu a Despesa, com seus 
desdobramentos, para o exercício de 2004, 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 ausência do Balanço 
Patrimonial e das demais demonstrações financeiras de 2003 (peças contábeis), só 
apuradas durante o exercício de 2004 pela empresa responsável pela contabilidade 
oficial da Fundação, ainda ocasionou fragilidade dos dados relativos à execução da 
receita e da despesa disponíveis no sistema informatizado, então adotado na FEC, não 
se podendo proceder à estimativa dos valores dos gastos e das receitas realizadas.  

 
Essa situação difícil foi evidenciada em 2004 aos Conselhos Superiores da FEC 

pela atual Diretoria Executiva, nas reuniões de 2003 e mesmo nas de 2004, quando se 
justificava. 

 
Critérios adotados para a gestão financeira de 2004: 
 
→ administração 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; 

 
→ obtenção do equilíbrio do número e valores utilizados com o pessoal 

permanente da FEC necessários ao seu funcionamento; 
 
→ 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; 

 
→ adoção de procedimentos de registro e controle das informações e 

documentos contábeis e financeiros, com utilização de formulários e rotinas mais 
abrangentes e racionais, que vem permitindo maior credibilidade e transparência dos 
resultados; 

 
→ 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; 
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→ adoção de procedimentos e 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, Ministério da Saúde, Eletrobrás, 
Petrobras, Furnas, Ampla/RJ, Prefeituras, entre outras), bem como com a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), Unesco e o Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD).  

 
       São apresentadas adiante informações relativas aos resultados obtidos no 
exercício de 2004, além daquelas constantes das demonstrações contábeis levantadas, 
em 31/12/2004, pela empresa especializada Walter Heuer Auditores e Consultores: 
Balanço Patrimonial, demonstrações das mutações do Patrimônio Social, demonstração 
das origens e aplicações de recursos e notas explicativas dessas demonstrações. O 
parecer da citada empresa concluiu que as mesmas “representaram adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da FEC em 
31/12/2004”. Foram submetidas ao Conselho Fiscal e, posteriormente, ao Conselho de 
Administração para apreciação e aprovação na forma estatutária. 
 
 

- Evolução 2003/04 
 
 

BALANÇO PATRIMONIAL DA FEC – 2003-2004 (EM 31 DE DEZEMBRO) 
 

- ATIVO - 
 

Valores Especificação 
2003 2004 

ATIVO 6.259.032,87 12.122.916,40
   
   CIRCULANTE 5.802.786,30 11.705.834,78
        Caixa 0,41 772,98 
        Bancos com movimento 994.915,74 10.108.708,32 
        Aplicações financeiras 4.747.662,57 1.533.791,18 
        Capitalização 11.752,41 11.752,41 
        Impostos a recuperar 4.373,50 4.373,50 
        Contas a receber 44.081,67 46.436,39 
   
   PERMANENTE 456.246,57 417.081,62
        Investimentos 1.160,00 1.160,00 
        Imobilizado 499.331,34 565.500,90 
        Depreciação acumulada (98.157,70) (177.205,73) 
        Amortização acumulada (5.950,88) (11.691,32) 
        Diferido 59.863,81 39.317,77 
   

 16/28 
 



FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA DE APOIO  INSTITUCIONAL À UFF – FEC 
 

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA FEC DE 2004 

 
- PASSIVO -  

 
Valores (em reais) Especificação 

2003 2004 
PASSIVO 6.259.032,87 12.122.916,40
   
   CIRCULANTE 6.360.498,91 11.949.358,68
        Fornecedores - 255.536,89 
        Projetos 6.029.897,43 10.528.509,28 
        Obrigações trabalhistas/tributárias 340,34 578.406,58 
        Obrigações tributárias 18,00 - 
        Provisões trabalhistas 314.880,78 570.723,57 
        Outros débitos 15.362.36 16.182,36 
   
   PATRIMÔNIO LÍQUIDO (101.466,04) 173.557,72
        Patrimônio social (155.401,76) (103.165,59) 
        Doações patrimoniais 1.699,55 1.699,55 
        Superávit/déficit do exercício 52.236,17 275.023,76 
   

Como está evidenciado no Balanço Patrimonial, houve alterações no 
Patrimônio da FEC, fruto das atividades econômico-financeiras desenvolvidas 
na gestão representadas nos grupos e contas contábeis.    

 
Destacam-se, além do apontado pela Auditoria Externa e pela 

Contabilidade, os seguintes aspectos: 
 
 
    →  no  Ativo 
 

• O Circulante neste grupo aumentou 101,72%. 
• O Disponível aumentou 102,54%. 
• O Permanente diminuiu 9,4 %, face à diminuição do Imobilizado e do 

Diferido.   
• O Imobilizado diminuiu 5% (de R$395.222,76 para R$376.603,85), isto 

devido a uma maior Depreciação/Amortização acumulada do que o acréscimo 
do mesmo (Bens Móveis) no exercício de 2004. 

 
 
    →  no  Passivo 
 

• O Circulante cresceu 87,9%, registrando-se que este crescimento foi devido 
ao maior incremento de recursos financeiros de diversos projetos em 
desenvolvimento, cujo saldo da conta passou de R$ 6.029.897,43, em 2003, 
para R$ 10.528.509,28, em 2004; portanto, mais 60,4%. 
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• O Patrimônio Líquido tem o seu valor atual positivo (R$ 173.557,72), o qual 
decorreu do Superávit do Exercício de 2004 (R$ 275.023,76), fruto da 
RECEITA ter sido maior do que a DESPESA como está evidenciado no 
documento Demonstração de Superávit .  

 
Os valores dos saldos dos grupos e contas acima referidos permitem a apuração 

dos índices básicos de liquidez como se evidencia a seguir: 
 
 
 

Índices de liquidez, segundo os exercícios de 2003-2004 
 

Liquidez Corrente 
 

 Exercícios                     Grupos de contas                 Valores                 Índices 
 

                                     Ativo Circulante                  11.705.834,78               
     2004                      __________________         _____________             0.98 
                                     Passivo Circulante               11.949.358,68 
 

                                     Ativo Circulante                     5.802.786,30                                
     2003                      __________________           ____________             0,91 
                                     Passivo Circulante                  6.360.498,91 
 

Liquidez Imediata 
 

                                 Disponível                            11.655.024,89 
2004                        __________________           ____________            0,97 
                                 Passivo Circulante                 11.949.358,68 
      
                                 Disponível                               5.754.331,13 
2003                        __________________            ____________           0,90 
                                 Passivo Circulante                    6.360.498,91 
 
 
 

 

     As informações e dados da Demonstração de Superávit/Déficit, transcritos 
adiante, refletem o resultado contábil do exercício de 2004 e 2003, de forma sintética, 
evidenciando as grandes contas dos grupos da RECEITA e da DESPESA. 
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Demonstração do superávit/déficit referente aos exercícios findos 
    em 31 de dezembro  

 

Superávit/déficit (em reais)  
 

Especificação 2004 2003 
Receita 2.440.841,20  2.504.769,09
 
  Receita Operacional 2.440.841,20  2.504.769,09
 
Despesa ( 2.165.817,44 )  (2.452.532,92)
 
  Despesa com pessoal   (1.103.346,09)  (1.226.055,85)
  Despesas administrativas (1.233.534,46)  (1.274.574,82)
  Despesas tributárias (43.849,38) (47.896,33)
  Receitas/despesas financeiras 214.912,49  95.994,08
 
Superávit/déficit do exercício 275.023,76  52.236,17

    Fonte: Parecer de Walter Heuer Auditores e Consultores. 
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 A análise comparativa (vertical e horizontal) com vistas a se discutir a 
composição e a evolução da RECEITA e da DESPESA, aponta para resultados 
favoráveis quando registra que, embora tenha havido uma  diminuição da 
Receita Operacional de 2003 para a de 2004, maior e mais significativa foi a 
diminuição da Despesa Total no mesmo período. Este fato e o acréscimo da 
Receita Financeira, devidamente administrada, possibilitaram o conseqüente 
superávit alcançado. 

 
 Neste contexto, ressalte-se o decréscimo da despesa com Pessoal. 
 
Quanto ao aspecto do melhor aproveitamento dos recursos disponíveis, a 

análise mostra que a relação da Despesa com Pessoal X Despesa Total 
manteve-se a mesma (50%) nos dois exercícios. Quando comparada com a 
Receita Total, essa mesma despesa diminuiu de 49% em 2003 para 45,2% em  
2004. 

 
 

                   
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 2004. 

 
 
 Captação de recursos financeiros em projetos - 2001-2004 
 

Anos Recursos financeiros (R$) 
  

2001 15.031.359,80 
  

2002      27.346.751,34 
  

2003 31.437.230,71   
  

2004 47.110.727,79 
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Os recursos financeiros repassados à Fundação através de convênios de interesse da 

UFF, no período de 2001 a 2004, segundo os órgãos financiadores, tiveram a seguinte 
composição: 

 
Recursos financeiros de convênios repassados à FEC Órgão 

Total 2001 2002 2003 2004 

TOTAL 11.974.420,59 6.743.607,99 1.626.389,50 1.966.226,40 1.638.196,70

FINEP 7.782.188,67 4.085.199,67 1.570.000,00 1.500.000,00 626.989,00

PETROBRAS 1.672.232,32 1.657.752,32 - - 14.480,00

ANVISA 1.000.656,00 1.000.656,00 - - - 

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

MIN. CULTURA 533.794,00 - - 132.000,00 401.794,00
 
MIN. SAÚDE 200.000,00 - - - 200.000,00

OMS 207.430,00 - - 198.700,00 8.730,00

UNITRABALHO 80.000,00 - - 80.000,00 - 
 
PROBIO 58.943,70 - - - 58.943,70
 
ELETROBRAS 327.260,00 - - - 327.260,00
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FEC - RECURSOS FINANCEIROS DE CONVÊNIOS - 2003
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                         Projetos em desenvolvimento  – 2001-2004 
 

Projetos Anos No % 
   

2001 110 - 
    

2002 206 187,3 
    

2003 305 277,3 
     

2004 427 388,2 
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Observa-se um crescimento considerável no número de projetos em 2004, de 
388,2%, em relação ao ano de 2001, sendo que no que concerne ao ano de 2003 o 
aumento foi de 140%. Foram iniciados em 2004 cerca de 180 projetos. 

 
 
Os projetos em desenvolvimento em 2004 tiveram a seguinte classificação, 

conforme a modalidade de execução: 
 

     Projetos  Classificação 
No  % 

- Consultoria 239 56,0 
- Concurso 21 4,9 
- Convênio 20 4,7 
- Curso:   
      * Especialização 65 15,2 
      * Extensão 44 10,3 
      * Atualização 8 1,9 
      * Mestrado 6 1,4 
- Evento 24 5,6 

TOTAL 427 100,00 
  
 
 
 

PESQUISAS EM DESENVOLVIMENTO POR MODALIDADE DE 
EXECUÇÃO - 2004

1,4%

4,9%

5,6%

1,9%

10,3%

15,2%

4,7%
56,0%

consultoria
Concurso
Convênio
Curso Esp.
Curso Ex.
Curso Atual.
Curso Mestrado
Evento

 
 
 

 25/28 
 



FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA DE APOIO  INSTITUCIONAL À UFF – FEC 
 

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA FEC DE 2004 

 
3.    CONCLUSÃO 
 
 

 
 FEC, como importante parceira da UFF, tem a responsabilidade de 
gerenciar diversos projetos de interesse da mesma, dando-lhe 
permanente suporte na captação e  utilização eficaz de recursos 

financeiros. 

 A 
 
 Além dessa missão institucional, a FEC atende, ainda, às demandas de 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, concursos ou outros eventos. 

 
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, pessoa jurídica ou física (incluindo 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 vem lhe permitindo manter e desenvolver sua estrutura organizacional.  
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Assim sendo, como qualquer instituição do terceiro setor, a subsistência de uma 
Fundação vincula-se às receitas que aufere principalmente pelos serviços que presta. 

 
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, de estrutura física (manutenção 
das instalações e equipamentos, luz, água, comunicação em geral etc) e 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 tecnicamente 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 da sua 
consolidação institucional e 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 viabilizando o desenvolvimento dos projetos de interesse da 
mesma 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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 27/28 
 



FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA DE APOIO  INSTITUCIONAL À UFF – FEC 
 

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA FEC DE 2004 

 
DIRETORIA EXECUTIVA 
 
 
Diretor-Presidente  
Prof. Luiz Valter Brand Gomes 
 
Diretor Administrativo-Financeiro 
Mauro de Almeida Santos 
 
 
 
 
 
ELABORAÇÃO E REVISÃO DO RELATÓRIO 
 
Ana Lucia Willcox de Souza (Assessoria Técnica) 
Henrique Celso Ferreira da Silva (Assessoria Técnica) 
Luiz Olympio Vasconcellos (Assessoria Técnica) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rua São Pedro, 24  -  Grupo 801 
Centro – Niterói – RJ 
CEP: 24.020-050 
Caixa Postal: 100 538 
PABX: (21) 2109.1661 
www.fec.uff.br
e-mail: fec@fec.uff.br 
 

 28/28 
 

http://www.fec.uff.br/

	 
	 
	FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA  
	DE APOIO INSTITUCIONAL À UFF – FEC 
	DESENVOLVIMENTO 
	 
	 
	 
	 
	RELACIONAMENTO 
	 INSTITUIÇÕES
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	ATIVO
	   CIRCULANTE
	PASSIVO
	   CIRCULANTE
	Receita
	2
	2
	Órgão
	TOTAL



