
 
 
 
 
 
 
 
FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA  
DE APOIO INSTITUCIONAL À UNIVERSIDADE FEDERAL 
FLUMINENSE – FEC 

 
 
 
 
 

RELATÓRIO 
CIRCUNSTANCIADO DE 

ATIVIDADES 
 

EXERCÍCIO DE 2005 
 
 
 
 



RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA FEC - 2005 

 2/53

Fundação Euclides da Cunha Universidade Federal Fluminense 
  

Diretoria Executiva Reitor 
Diretor-Presidente  Cícero Mauro Fialho Rodrigues 
Prof. Luiz Valter Brand Gomes  
Diretor Administrativo-Financeiro Vice-Reitor 
Mauro de Almeida Santos Antonio José dos Santos  Peçanha 
  
Superintendência Pró-reitoria de Assuntos Acadêmicos (PROAC) 
José Francisco Cruz Esther Hermes Lück 
Secretaria Administrativa  
Teresa Cristina da Silva Cancela Pró-reitoria de Extensão (PROEX) 
Assessoria de Comunicação e Marketing Jorge Luiz Barbosa 
Flora Matela Lobosco  
Assessoria Jurídica Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPP) 
Denise Lopes Lemos Luiz Antônio Botelho Andrade 
Assessoria de Tecnologia da Informação  
Fabilson Simão de Lima Pró-reitoria de Planejamento (PROPLAN) 
Gerência de Projetos Hiram Fernandes 
Renata Tibau Motta  
Gerência Financeira Superintendência de Administração (SDA) 
Donato Vairo Mario Augusto Ronconi 
Gerência de Recursos Humanos  
Cristiane Rolemberg Souza Superintendência de Recursos Humanos (SRH) 
Gerência de Suprimentos Heitor Luiz Soares de Moura 
Odilon Albuquerque Ribeiro  
 Centro de Ciências Médicas (CCM) 
Conselho de Administração Tarcísio Rivello de Azevedo 
Prof. Alberto Santos Lima  
Prof. Emmanuel Paiva de Andrade (Presidente) Centro de Estudos Gerais (CEG) 
Prof. Geralda Freire Marques Humberto Fernandes Machado 
Prof. Jorge Luiz Barbosa  
Prof. José Carlos Carraro Centro de Estudos Sociais Aplicados (CES) 
Prof. José Geraldo Abunahman Luiz Pedro Antunes 
Prof. Luiz Valter Brand Gomes  
Prof. Mirian Araújo Carlos Crapez Centro Tecnológico (CTC) 
Prof. Pedro Alfredo de Moraes Lentino Wainer da Silveira e Silva 
Prof. Ricardo Stavola Cavaliere (Vice-Presidente)  
Prof. Roberto Carlos Alvim Cid  
Prof. Suzana Maria Moss de Oliveira  
  
Conselho Fiscal  
Tec.Adm.  Antônio de Souza Boechat  
Profa. Liliane Belz dos Reis ( Presidente)  
Profa  Lívia Maria  de Freitas Reis Teixeira  
Profa  Maria de Fátima B. Jardim  
Tec.Adm.  Paulo de Souza Monteiro  
Tec.Adm. Paulo Roberto de Araújo  
Prof. Sergio Carmona de São Clemente  
Prof. Israel Figueiredo Júnior (suplente)  
  
Assessoria Técnica  
Profa. Ana Lucia Willcox de Souza  
Prof. Luiz Olympio Vasconcellos  
Maria Celina Teixeira Pardelhas  
  
Colaboradores da UFF:  
Tec.-Adm. Henrique Celso Ferreira da Silva    
     ( Administração Organizacional)  
Téc.-Adm. Nilton Carlos de Carvalho (Informática)  



RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA FEC - 2005 

 3/53

 
 
 

SUMÁRIO 
 
 
 
 
 

1. INTRODUÇÃO ................................................................................ 04 
   
2. DESENVOLVIMENTO ....................................................................... 05 
   
2.1. Principais aspectos relacionados às atividades empreendidas na   
 na Fundação em 2005 .................................................................... 05 
2.1.1. Estrutura organizacional ................................................................. 05 
2.1.2. Relacionamento entre a FEC e a UFF ............................................... 07 
   
2.2. Infra-estrutura da FEC .................................................................... 07 
2.2.1. Recursos humanos ......................................................................... 07 
2.2.2. Estrutura física ............................................................................... 08 
   
2.3. Atividades desenvolvidas ................................................................ 08 
2.3.1. Segundo áreas de atuação .............................................................. 08 
2.3.2. Resultados obtidos segundo os setores da FEC ................................. 13 
2.3.2.1. Gerência de Projetos ...................................................................... 13 
2.3.2.2. Gerência de Recursos Humanos ...................................................... 31 
2.3.2.3. Gerência de Suprimentos ................................................................ 32 
2.3.2.4. Gerência Financeira ........................................................................ 33 
2.3.2.5. Assessoria Jurídica ......................................................................... 43 
2.3.2.6. Assessoria de Tecnologia da Informação .......................................... 43 
2.3.2.7. Assessoria de Comunicação e Marketing .......................................... 44 
2.3.2.8. Secretaria Administrativa ................................................................ 45 
   
3.  CONCLUSÃO .................................................................................. 51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA FEC - 2005 

 4/53

 
 
 

1 .  INTRODUÇÃO 
 
 
 
    

 
 Fundação Euclides da Cunha de Apoio Institucional à UFF (FEC), criada em 1999 
para atender às demandas da Universidade Federal Fluminense (UFF), tem, no 
decorrer de sua história, estendido sua atuação para a comunidade em esferas 

cada vez mais amplas.   
 

Assim, a FEC apóia e gerencia atividades acadêmicas de ensino, de pesquisa, de 
extensão e de desenvolvimento tecnológico em todas as áreas de conhecimento dentro da 
UFF e ainda de desenvolvimento institucional, em parceria com instituições públicas e 
privadas, promovendo cursos, eventos, vestibulares, concursos, consultorias e assessorias, 
disponibilizando também seus serviços à comunidade em projetos de interesse público ou 
coletivo, colaborando para o desenvolvimento da região e do país. Proporciona ainda 
disseminação e valorização do conhecimento entre professores, estudantes e sociedade civil.  

 
A FEC, em 2005, manteve seu contínuo processo de aperfeiçoamento organizacional 

e de mudanças, destacando-se a identificação e promoção de novas oportunidades de 
projetos para a UFF, as atividades de comunicação institucional, os procedimentos na 
elaboração propostas e na captação de recursos. 

 
Finalmente, é importante consignar que em novembro de 2005 a FEC completou 6 

anos de existência, podendo-se salientar o sucesso de sua parceria com a UFF na 
administração de cerca de 800 projetos nesse período, numa demonstração de que uma 
fundação de apoio a uma universidade pública pode estar plenamente integrada às políticas 
da instituição apoiada, de modo a contribuir decisivamente no seu desenvolvimento, cujos 
benefícios reverteram-se a favor da sociedade em diversas formas de apoio ao ensino, à 
pesquisa e à extensão, tudo em cumprimento à sua missão institucional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
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1. DESENVOLVIMENTO 
 
 
 

 
 ano de 2005 foi o da consolidação das medidas de reorganização 
administrativa empreendida pela Diretoria Executiva da Fundação desde 

2003, quando iniciou sua gestão, o que vem possibilitando promover a eficiência 
operacional, com a adoção de políticas de gestão adequadas e o alcance de metas e 
diretrizes próprias consignadas 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 2005 
 

2.1.1.    Estrutura organizacional 
 
Em 2003, a atual Diretoria Executiva efetuou a elaboração do Regimento Interno da 

Fundação, submetendo-o à aprovação do Conselho de Administração em 26/08/2003. As 
alterações propostas visavam a adequar o Regimento da Fundação a uma estrutura 
organizacional compatível com a realidade considerando, ainda, a perspectiva de 
crescimento que tem se consubstanciado desde o início de suas atividades, em 1999.  

 

Em 2004, dando continuidade às ações iniciadas em 2003, consolidou-se a 
reestruturação e o reordenamento de setores, com definição mais explícita de competências 
no sentido de se estabelecer uma nova organização gerencial adequada aos propósitos de 
atendimento às demandas da Fundação. 

 
Este fortalecimento da estrutura organizacional da Fundação confirmou-se em 2005, 

uma vez que mostrou, na administração dos diversos projetos, uma estrutura mais ágil, 
pressuposto básico para a prestação se serviços mais eficiente e eficaz pela 
Fundação e a conseqüente melhoria da relação institucional com seus clientes, 
em especial, a Universidade Federal Fluminense, com definição mais explícita de 
competências. 

   
Os órgãos de gestão da FEC estão representados no organograma adiante: 
 
 
 
 

 O 
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA FEC  
(Conforme Regimento Interno aprovado pelo Conselho de Administração em 26/08/2003 e Ordem de Serviço no 04/2006) 
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2.1.2 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 novo Convênio Básico que firmaram em 17 de dezembro de 
2004, com vigência até 2009, este baseado nas 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.  
  
 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, inicialmente, pela Norma de Serviço do Reitor da UFF 
no 535/03, de 07 de agosto de 2003, substituída pela Norma de Serviço do Reitor no 556, de 
2 de maio de 2005, de maneira a atualizar vários requisitos após o estudo conjunto dessas 
duas instituições. Essa normatização, 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. 

 
 

2.2   Infra-estrutura da FEC 
 
2.2.1.  Recursos humanos 
 

A FEC teve um contingente de pessoal, em 2005, de 34 funcionários celetistas para 
execução dos serviços relacionados à operacionalização dos programas, projetos e eventos 
relacionados às diversas atividades de Ensino, Pesquisa, Extensão, Cultura, Ciência, 
Tecnologia, Letras, Artes, Desportos e Meio Ambiente, primordialmente no apoio 
institucional à UFF. 

 
O nível de escolaridade dos funcionários da FEC está num patamar 

considerado muito bom, pois mais de 50% deles têm curso superior completo, 
sendo que 5,7% já completaram a pós-graduação e 5,8% estão cursando pós-
graduação. Em relação ao ensino médio, 39% dos funcionários já o 
completaram, sendo que destes 21% têm ensino superior incompleto e somente 
5,6% não completaram o ensino médio. 
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 No que se relaciona ao tempo de serviço na FEC, considerando-se que a 
Fundação é um ente jovem, pois tem apenas 6 anos de existência, 69% dos 
funcionários têm mais de um ano de trabalho, sendo que destes 36% têm mais 
de 3 anos. Até um ano de tempo de serviço são 31% dos funcionários. 
 
 Em relação à faixa etária, 78% dos funcionários estão entre 18 a 35 anos, 
sendo que 45% destes estão entre 26 a 35 anos. Do total, 22% têm mais de 36 
anos.  
 
 
2.2.2.  Estrutura física 
 

A FEC localiza-se na Rua São Pedro, no 24, no centro de Niterói – RJ, ocupando o 8o 
andar do prédio e mais 3 salas do 10o andar, com uma estrutura física adequada aos 
propósitos de atendimento às suas demandas nos tempos atuais, dentro de uma margem 
operacional de eficiência, eficácia e segurança. 

 
 Conta com um Laboratório de Informática que, além de suas atividades de 

desenvolvimento de rotinas para a Fundação, participando ativamente na racionalização dos 
procedimentos, 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. Possui uma sala de 
aula com 20 computadores e outros equipamentos adequados à execução de cursos para 
atendimento às suas necessidades e da UFF.  

 
A FEC tem um considerável parque tecnológico, cujos equipamentos de informática 

englobam servidores, computadores e periféricos, num total de 60 computadores e 15 
impressoras, além de máquina de reprografia e fax, tendo ainda uma moderna central de 
telefônica, envolvendo mesa e outros equipamentos. 
 

 
 

2.3 Atividades desenvolvidas  
 
2.3.1.      Segundo as áreas de atuação 
 
        São discriminadas adiante as atividades realizadas pela Fundação em 2005, segundo a 
área de atuação:  
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ÁREAS DE ATUAÇÃO ATIVIDADES 

- Acompanhamento da implementação da estrutura organizacional, em 
conformidade com o Estatuto e o Regimento Interno aprovados em 
2003. ESTRUTURA 

ORGANIZACIONAL 
- Redimensionamento das instalações físicas em decorrência da 
implementação da estrutura organizacional. 
- Reformulação do quadro de pessoal com vistas à conformidade do 
perfil dos funcionários às necessidades e à qualidade dos serviços 
desenvolvidos. 
- Adequação 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. 
- 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, a Quarta Borland Conference, voltado especialmente para 
os desenvolvedores Delphi, uma das ferramentas utilizadas no projeto 
FEC, assim como em cursos de Caliber RM e de StarTeam.  
- Seleção de estagiários de cursos da UFF, com perfil técnico adequado 
para atuação em áreas de interesse da FEC. 

DESENVOLVIMENTO 
DE RECURSOS HUMANOS 

            DA FEC 
 
 

 - Continuidade de treinamento do Módulo de Cadastro de Projetos aos 
funcionários da Gerência de Projetos; 
- Implementação de projeto de informatização na FEC, com a execução 
das seguintes ações: 
     manutenção de toda a rede de dados da FEC, com suporte 
contínuo ao cabeamento, servidores de e-mail, páginas e dados, 
atingindo um nível de estabilidade equivalente ao ano anterior, num 
total de 78 horas durante todo o ano, num percentual de 0,89%;  
    suporte técnico permanente ao servidor de e-mail, o que viabilizou 
um fluxo considerável de envios e recebimentos de mensagens com 
consistência em seus armazenamentos e alta performance no tempo 
de acesso e credibilidade na recuperação; 
     manutenção 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; 

 
 
 
 
 
 
 

RACIONALIZAÇÃO DOS 
PROCEDIMENTOS 
INTERNOS DA FEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      monitoramento contínuo, através do GIRA, da 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; 
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      manutenção e suporte 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; 
     instalação dos módulos de controle financeiro integrado ao que
existia, que contemplava apenas o gerenciamento de projetos, 
possibilitando o cadastramento dos diversos tipos de lançamentos 
financeiros, a vinculação ao número do documento no sistema de 
protocolo, a autorização de um usuário credenciado para tal tarefa, 
provisionando e programando  a data de pagamento e ainda 
disponibilização de todos os eventos relacionados às notas fiscais; 
    implantação de uma nova metodologia de consultas financeiras, 
com capacidade ampla de recuperação da informação, com a adoção 
de um número único para cada lançamento financeiro, tornando ágil e 
confiável qualquer busca; 
   desenvolvimento e implantação de nova estrutura de controle de 
acesso de usuários aos módulos do novo sistema da Fundação; 
   consolidação da nova ferramenta de comunicação interna para 
viabilizar a transparência das atividades dos diversos setores da 
Fundação, principalmente daqueles considerados relevantes para 
conhecimento de todos; 
   implantação de rotina automatizada de controle de envio da 
documentação contábil da Gerência Financeira para o setor de 
Contabilidade, com registro de data e responsável pelos seus trâmites, 
envolvendo envio e recebimento; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RACIONALIZAÇÃO DOS 
PROCEDIMENTOS 
INTERNOS DA FEC 

   desenvolvimento e implantação de um sistema Web para 
gerenciamento dos cursos oferecidos na UFF através da FEC, 
possibilitando autonomia aos coordenadores para gerar e alterar 
contratos e emitir boletos bancários, cabendo à Gerência Financeira da 
FEC realizar o processamento de leitura dos arquivos de retorno 
disponibilizados pelo Banco do Brasil para, posteriormente, efetuar as 
baixas dos pagamentos e lançar automaticamente as receitas nos 
fluxos financeiros dos projetos,minimizando assim, custos e erros; 
   implantação no sistema de consulta dos fluxos financeiros dos 
projetos pelos coordenadores, via Web, a ferramenta de 
desenvolvimento JAVA, o que o tornou mais seguro e rápido para os 
usuários; 
  alteração no sistema de controle de senhas dos coordenadores, 
possibilitando que os subcoordenadores e administradores indicados 
pelos coordenadores tenham sua própria senha; 
  desenvolvimento e implantação de novo sistema de 
recadastramento dos coordenadores, via Web, tornando possível 
qualificar melhor os dados pessoais dos mesmos; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  desenvolvimento de um novo sistema de Gerência de Recursos 
Humanos que se integre aos demais módulos já implantados do 
Sistema de Administração da FEC, com armazenamento de todo o 
legado das informações até então processadas. 
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- Alteração da Determinação de Serviço no 10/2003, que regula, no 
âmbito da Fundação, os procedimentos para utilização de Verba de 
Suprimento, principalmente em relação aos projetos, de modo a 
permitir maior agilidade e transparência na execução e controle das 
despesas eventuais efetuadas por este instrumento. 
- Elaboração da Prestação de Contas do exercício de 2004, seus 
aspectos positivos e negativos para registros e apuração de resultados.
- Análise permanente dos procedimentos e registros administrativos e 
financeiros com vistas à correção de possíveis equívocos. 

 
 
 

- Estruturação da movimentação, guarda e arquivamento dos 
documentos contábeis da FEC (D.S. no 02/05, de 01/06/2005) 
- Divulgação da imagem institucional da FEC, através de folderes e 
outros instrumentos encaminhados a diversas entidades. 
-  Reestruturação da programação visual da página da FEC na internet 
e atualização do seu conteúdo com a inclusão periódica de cursos, 
oportunidades e eventos. 
- Criação e divulgação de logomarca comemorativa dos 6 anos da 
FEC, com produção de diversos materiais (papel ofício, envelopes, 
pastas, blocos, agendas, calendários  etc) com essa logomarca e 
exibição no site. 

IMAGEM 
INSTITUCIONAL 

- Participação institucional em eventos relacionados com a atuação da 
FEC em diferentes segmentos. 
- Elaboração do Roteiro de Orientação para Apresentação de Proposta 
de Serviços e de Convênios executados através da FEC, o qual visa a 
orientar os interessados com relação aos procedimentos a serem 
adotados para preparação e encaminhamento de propostas de projeto.
- Captação de patrocínio e apoio a projetos e eventos da UFF e FEC 
junto a entidades públicas e privadas. 
- Atualização do formulário Autorização de Execução e Gestão de 
Projetos, com vistas à adaptação à Norma de Serviço do Reitor da UFF 
no 556/05, de 2/05/2005, e outras normas legais. 
- Racionalização do controle e registro dos procedimentos relativos ao 
encerramento de projetos , com a utilização de um instrumento próprio 
(D.S no  01/05, de 01/04/2005). 

 
 

GESTÃO DE PROJETOS 
 
 

- Análise, revisão e ajustamento das pastas e do cadastramento dos 
projetos na Gerência de Projetos. 
- Adaptação de procedimentos tendo em vista a renovação do 
Convênio Básico  UFF  X   FEC, com vigência até 2009. 
- Execução do convênio de Estágio com a UFF, objetivando a 
concessão de estágios a estudantes de graduação da Universidade nas 
áreas de interesse da Fundação. 

 
 
 
 
 
 

RELACIONAMENTO 
COM A UFF 

 
 

- Desenvolvimento de um aplicativo capaz de processar todas 
inscrições de participantes na Agenda Acadêmica 2006, 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 . 
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 - 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. 
- Suporte ao software de processamento dos  concursos públicos para 
o Hospital Universitário Antônio Pedro abrangendo vários cargos de 
nível médio e superior da UFF e para a Escola de Engenharia 
Industrial Metalúrgica de Volta Redonda. 
 - 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 para Desenvolvedores (uma turma) e 
mais  diversos outros cursos para servidores da Universidade, 
coordenados pelo Departamento de Recursos Humanos da UFF. 
- Oferecimento de vagas para estágios aos alunos do Curso de Ciência 
da Computação da UFF para atuação na FEC.  
- Estabelecimento de parcerias na utilização de ferramentas de 
comunicação (clipping e Comunique-se). 
- 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 da Extensão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELACIONAMENTO 
COM A UFF 

- Prestação de informações à UFF para o atendimento às solicitações 
de auditores do Conselho de Curadores da UFF, de órgãos 
governamentais da Administração Pública, 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. 
- Encaminhamento da documentação relativa ao processo de Prestação 
de Contas da FEC do exercício de 2003 junto à Provedoria das 
Fundações do Ministério Público do Estado. 
 - Prepar,ação e encaminhamento da documentação relativa ao 
processo de Prestação de Contas da FEC do exercício de 2004 junto à 
Provedoria das Fundações do Ministério Público do Estado. 
- Elaboração de justificativas e subsídios  para contratação da FEC por 
diversos órgãos interessados de administração pública (federal, 
estadual e municipal). 
- Implementação de contatos e negociação com Instituições Públicas 
para realização de concursos públicos.  

 
 
 
 
 
 
 
 

RELACIONAMENTO 
COM OUTRAS 
INSTITUIÇÕES 

 
 
 
 

- Realização de concursos públicos, executando todos os 
procedimentos para sua execução, incluindo  a divulgação e veiculação 
dos mesmos em âmbito regional e nacional. 
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- Divulgação e veiculação de anúncios de cursos, concursos e licitações 
realizadas pela  FEC. 
- Preparação e encaminhamento da documentação com requerimento 
para solicitação de renovação de credenciamento da FEC junto ao 
Ministério de Educação. 
- Manutenção corretiva do software para o gerenciamento pedagógico 
e financeiro do Centro Tecnológico de Ensino Superior de São Gonçalo, 
com tratamento de todas as informações correspondentes aos alunos, 
envolvendo o acompanhamento semestral desde a sua matrícula, os 
históricos financeiros e acadêmicos dos mesmos e a possibilidade de 
emissão de boletos bancários. 
- Implantação e treinamento do software para o gerenciamento da 
rotina administrativa e financeira da Associação Nacional dos 
Profissionais de Educação (ANPED), com  controle de sócios e seus 
pagamentos de anuidades, bem como cadastro de pessoas físicas e 
jurídicas vinculadas à mesma. 
- Processamento da alocação, da confirmação de inscrição e da 
emissão de todo o material de apoio, bem como do resultado final,  do 
concurso para vários cargos do MULTIRIO, da Prefeitura do Rio de 
Janeiro, decorrente de contrato firmado com a Fundação João Goulart. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELACIONAMENTO 
COM OUTRAS 
INSTITUIÇÕES 

- Prestação de informações aos entes contratantes da Administração 
Pública  para o atendimento às solicitações dos órgãos de controle das 
respectivas esferas governamentais . 
- Execução do Plano de trabalho de 2005. 
- Elaboração do Plano de Trabalho de 2006. 
- Execução da Programação Orçamentária de 2005, com vistas à 
administração e funcionamento da FEC. 

PLANEJAMENTO 

- Elaboração da Programação Orçamentária de 2006, com vistas à 
administração e funcionamento da FEC. 

 
 
 

 
 
 

2.3.2. Resultados obtidos segundo os setores da FEC 
 
2.3.2.1. Gerência de Projetos 
 

A Gerência de Projetos desenvolveu suas atividades de acompanhar os 
procedimentos relativos à administração dos projetos pela Fundação em todas as suas 
fases, desde a elaboração de propostas, cadastramento de projetos até o seu 
encerramento, orientando os Coordenadores ou outros interessados quanto aos 
procedimentos administrativos necessários à vinculação de projeto à Fundação 

 
Com a reordenação da Gerência de Projetos, a FEC consolidou a importância da 

assessoria prestada aos  coordenadores de projetos na elaboração, tramitação e negociação 
de propostas junto às principais agências de fomento.  
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No sentido de melhorar o atendimento, foi elaborado o  Roteiro de Orientação 
para Apresentação de Proposta se Serviços e de Convênios através da FEC, o qual 
visa a orientar os interessados com relação aos procedimentos a serem adotados para 
preparação e encaminhamento de propostas de projetos a serem realizados pelos diferentes 
órgãos e/ou segmentos da UFF através da FEC, envolvendo consultorias, cursos ou eventos.  
Este roteiro tem como finalidade servir como um elemento facilitador no trato dos aspectos 
burocráticos – de registros e controles – das atividades fim e meio, que são desenvolvidos 
quando da proposta, na execução e até o encerramento do projeto. 
  

Trata-se de um instrumento de gestão que, atendendo os interesses administrativos e 
legais das instituições envolvidas, objetiva permitir com eficácia a realização plena dos 
projetos. 
 
 Um outro procedimento importante relacionado à gestão de projetos foi a 
implantação do formulário de “Encerramento de Projeto”, que propiciou maior agilização no 
processo, uma vez que ficaram consubstanciadas todas as etapas para sua consecução e as 
responsabilidades de cada setor da FEC.  Com este novo documento  foram encerrados, em 
2005,  216 projetos que, embora já tendo o prazo de vigência terminado assim como suas 
atividades, ainda constavam no cadastro da FEC e, muitas  vezes, com contas correntes 
abertas. 
 
 

 Concursos públicos 
 

  Em 2004 foram realizados 15 concursos, sendo 6 para a Universidade Federal 
Fluminense, 5 para diversas Prefeituras e ainda para as Indústrias Nucleares do Brasil S/A, 
INFRAERO, Fundação João Goulart e Tribunal Regional do Trabalho – TRT/RJ.  

      
 Já em 2005 houve uma retração na realização de concursos em relação ao  ano 

anterior, tendo em vista que os realizados com terceiros envolvia maior risco econômico-
financeiro além de demandar maior utilização dos recursos administrativos da Fundação. 

 
Concursos realizados em 2005        
 

  → Universidade Federal Fluminense – Área de Enfermagem 
      No de inscritos: 3.513 
      Quantidade de cargos: 3 
      Vagas: 23 
      Local de aplicação de prova: Niterói - RJ 
 

    → Orquestra Filarmônica do Espírito Santo 
      No de inscritos: 86 
      Quantidade de cargos: 14 
      Vagas: 35 
      Local de aplicação de prova: Vitória-ES 

 



RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA FEC - 2005 

 15/53

    → Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica de Volta Redonda - UFF 
           No de inscritos: as inscrições abertas ainda em 2006 

      Quantidade de cargos: 2 
         Vagas: 2 
         Local de aplicação de prova: Volta Redonda - RJ 
   
 

 Parceiros da FEC em 2005 

 Como parceira da UFF, a FEC atua como agenciadora junto às instituições de 
financiamento e fomento, captando recursos, prospectando oportunidades e propondo 
serviços, bem como executa o gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos 
provenientes dos projetos e programas da Universidade, em diversas áreas do conhecimento 
humano, através de convênios, contratos e outras formas de relacionamento com 
instituições públicas e privadas, não só nacionais como internacionais. 

 São relacionadas a seguir as entidades que a Fundação manteve parceria no ano de 
2005: 

 Associação Brasileira de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos  ABIHPEC 
 Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA 
 Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos do Estado – RJ ASEP/RJ 
 Allergan Produtos Farmacêuticos Ltda.  
 Ampla Energia e Serviços S.A. AMPLA 
 Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação ANPED 
 Associação Comunitária dos Amigos, Vizinhos e Moradores de Serra  

     Negra  
 Banco do Brasil S.A.  
 Barcas S.A. Transportes Marítimos  
 BJ Services do Brasil Ltda.  
 Caixa Econômica Federal  
 Caixa Seguros  
 Caixa de Assistência e Previdência dos Servidores da Fundação   

    Serviços de Saúde Pública CAPESESP 
 Casel de Itaboraí – Conservação, Alimentos e Eventos Ltda.  
 Clínica de Doenças Renais S.A. CDR 
 Centro Federal de Educação Tecnológica - Campos CEFET 
 Centrais Elétricas Brasileiras S.A. ELETROBRAS 
 Centro de Estudo de Pesquisa em Saúde Pública  
 Centro de Pesquisa de Energia Elétrica CEPEL 
 Companhia de Eletricidade do Estado do Rio de Janeiro CERJ 
 Chemtech Serviços de engenharia e Software Ltda.  
 Cinemark Brasil  
 Companhia de Limpeza Urbana de Niterói CLIN 
 Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico CNPq 
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 Columbia University  
 Consórcio Intermunicipal de Saúde da Baixada Fluminense CISBAF 
 Eletropaulo – Eletricidade de São Paulo S.A. ELETROPAULO
 Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. EMBRATEL 
 Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento de Niterói EMUSA 
 Empresa de Tecnologia e Informação de Previdência Social DATAPREV 
 Eventos Sideal Serviços Ltda.  
 Faculdade Colégio São Gonçalo  
 Farmoquímica S.A.  
 Femar Engenharia e comércio Ltda.  
 Fundação Educacional e Cultural de nova Iguaçu FENIG 
 Ferrovia Centro Atlântica S.A.  
 Financiadora de Estudos e Projetos FINEP 
 Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro FIRJAN 
 Fundação Centro de Ciências e Educação Superior à Distância do  

    Estado do Rio de Janeiro CECIERJ 
 Fundação Cesgranrio  
 Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária  
 Fundação Geraldo da Silva Venâncio – Hospital Geral de Guarus  
 Fundação Herbarium de Saúde e Pesquisa  
 Fundação Interuniversitária de Estudos e Pesquisas sobre o Trabalho  
 Fundação João Goulart  
 Fundação Municipal de Educação de Niterói  
 Fundação Municipal de Saúde de Niterói  
 Fundação Nacional de Desenvolvimento do Ensino Superior Particular  
 Fundação Padre Leonel Franca  
 Fundação Ricardo Franca  
 Fundação Roberto Marinho  
 Fundação Escola Nacional de Seguros FUNENSEG 
 Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE 
 Furnas Centrais Elétricas S.A. FURNAS 
 Geochemical Solutions International  
 Georadar Levantamentos Geofísicos S.A.  
 Gerdau S.A.  
 Golder Associates Brasil Consultoria e Projetos Ltda.  
 Instalações e Engenharia de Corrosão Ltda. IEC 
 Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial INMETRO 
 Instituto de tecnologia em Fámacos  
 Kodak Brasileira Comércio e Indústria Ltda.  
 Laboratório B. Braun S.A.  
 Laboratório Bravet Ltda.  
 Laboratório Sanofi Syhthelabo Farmacêutica Ltda.  
 Light - Concessionária de Energia Elétrica do Rio de Janeiro S.A. LIGHT 
 Meizler Comércio Internacional S.A.  
 Ministério da Cultura MINC 
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 Ministério da Integração Nacional MI 
 Ministério da Justiça  MJ 
 Ministério da Saúde MS 
 Ministério do Esporte ME 
 MPX Termoceara Ltda.  
 Nova Enco Projetos e Consultoria Ltda.  
 Operador Nacional do Sistema Elétrico ONS 
 Organização Pan-Americana  de Saúde OPAS 
 Organização das Nações Unidas para  Educação, Ciência e Cultura UNESCO 
 Petróleo Brasileiro  S.A. PETROBRAS 
 Petrobrás Transporte S.A. TRANSPETRO 
 Petrobrás – Centro e Pesquisa e Desenvolvimento  CENPES 
 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento  PNUD 
 Ponte Rio-Niterói S.A.  
 Prefeitura Municipal de Guaratinguetá  
 Prefeitura Municipal de Itaboraí  
 Prefeitura Municipal de Niterói  
 Prefeitura Municipal de Piraí  
 Prefeitura Municipal de Resende  
 Prefeitura Municipal de Rio Bonito  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo  
 Prefeitura Municipal de Silva Jardim  
 Prefeitura Municipal de Tanguá  
 Prolagos S.A. – Concessionária de  Serviços Públicos de Água e  

     Esgoto – Região dos Lagos/RJ PROLAGOS 
 RDC Produções Culturais e Artísticas  
 RNP – Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa  
 SEA Brasil Serviços Submarinos Ltda.  
 Secretaria de Estado da Infância e da Juventude - RJ SEIJ/RJ 
 Secretaria de estado de educação - RJ SEE/RJ 
 Secretaria de Estado da Cultura - RJ SEC/RJ 
 Secretaria de Estado do Trabalho - RJ SETRAB/RJ 
 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC 
 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial SENAI 
 Serviço Nacional de Aprendizagem Rural SENAR 
 Serviço Social do Comércio SESC 
 Serviço Social da Indústria SESI 
 Suporte Consultoria e Projetos Ltda.  
 Texta Brasileira Ltda.  
 Tribunal de Contas do Rio de Janeiro  
 Tribunal Regional Federal da 2a Região TRF/TJ 
 União de Bancos Brasileiros S.A. UNIBANCO 
 Universidade da Força Aérea UNIFA 
 Vanderbilt University  
 Vitae – Apoio à Cultura, Educação e Promoção Social  
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 Waltham Foundation  
 
 
   Destaque de projetos nas diversas áreas 
 
 A Universidade Federal Fluminense muito tem contribuído para o desenvolvimento 
social, cultural e tecnológico da região em que está inserida, assim como do país.  A 
Fundação, na sua missão precípua de apoiar a UFF, gerencia vários projetos da Universidade 
de modo a viabilizar atividades de ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento 
institucional, através de consultorias, assessorias e cursos, disponibilizando para a sociedade 
toda a sua competência acadêmica. 
  

Estão listados adiante alguns projetos em desenvolvimento em 2005:  
 
 
 → Fazendo cultura 
 

⇒ Festival Brasileiro de Cinema Universitário 
 

A realização de um evento como o Festival de Cinema Universitário é extremamente 
importante para o setor audiovisual brasileiro. Trata-se de uma iniciativa de marcante 
valor cultural, pois o Festival é um espaço para que as produções audiovisuais das 
universidades sejam divulgadas e destacadas dentro de um fórum que reúne os produtores,  
profissionais do cinema, professores estudantes e público em geral.  
                  
  ⇒ Orquestra Sinfônica Nacional da UFF – Portal Domínio Público/MEC 
 

A participação da Orquestra Sinfônica da UFF na popularização da música orquestral 
tem sido muito importante para a comunidade, pois tem como público-alvo estudantes de 
rede pública de ensino, com a produção de material didático musical, que integra o portal 
domínio público do Ministério da Educação. 
  
  ⇒ IV Araribóia Cine 
 
 O Araribóia Cine é um festival de cinema de curta-metragem, organizado de forma 
temática, que tem como principal objetivo a reflexão e produção de conhecimento sobre o 
produto audiovisual brasileiro. Após as sessões os cineastas debatem seus filmes ao lado de 
profissionais de reconhecida competência no meio cinematográfico ou na área temática. 
Nesta quarta edição os programas foram organizados em torno do tema “Cinema é 
Cachoeira”, numa referência à frase do cineasta Humberto Mauro. Assim, no IV Araribóia 
Cine foram exibidos filmes relacionados ao tema do próprio cinema. Além da mostra 
principal, o evento contou com outras atividades paralelas, tais como exibição de longas-
metragens, palestras, debates e oficinas sobre o tema, cuja realização pela UFF contou com 
a parceria da Prefeitura de Niterói e do Ministério da Cultura. 
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  ⇒ Interculturalidades: 3o Encontro de Culturas 
 
 A dimensão cultural do latino ou a inscrição cultural de uma latinidade, numa esfera 
própria, ganha contornos que vai do religioso ao político, de ético ao estético, da utopia ao 
território, passando pelos processos de construção de identidade. Este encontro tem como 
proposta facilitar o diálogo e o intercâmbio entre os países latino-americanos, buscando 
fomentar redes de cooperação e solidariedade no continente. Interlatinidades vem, assim, 
pensar a América Latina em sua complexidade e heterogeneidade, bem como o Brasil nesse 
contexto intercultural próprio, buscando as cores, os ritmos, as sonoridades, os ritos, as 
lutas, as memórias, o falar e o sentir dos diferentes povos. A programação contou com a 
participação da comunidade e de convidados entre músicos, atores, diretores, cineastas, 
bailarinos, pensadores, pesquisadores e artistas plásticos que fizeram dos espaços do Centro 
de Artes da UFF locais privilegiados de criação e reflexão.  
 
 
 → Promovendo eventos 
 
  ⇒ Congresso Internacional UFF/CREAD 2005 
 

A crescente informatização da Sociedade, advinda dos rápidos avanços tecnológicos, 
suscita enormes desafios para os sistemas educacionais de todos os países, particularmente 
daqueles do terceiro mundo onde se concentram as grandes desigualdades sociais e os 
bolsões de miséria. Na medida em que o desenvolvimento das sociedades contemporâneas 
depende, cada vez mais, da produção e da socialização do conhecimento, a indigência deste 
último agrava esse quadro e compromete profundamente as gerações futuras dos países 
periféricos dessa ordem global.  
Diante desse quadro preocupante, a UFF, o Consórcio-Rede Interamericano de Educação à 
Distância e  o Instituto Paulo Freire, com apoio da FEC, realizaram o congresso intitulado A 
Pedagogia da Esperança e a Educação do Século XXI: a Socialização de 
Oportunidades e as Novas Tecnologias, uma homenagem a Paulo Freire, com o intuito  
 
 
de abrir um espaço de debate e de formulação de propostas de democratização ao acesso à 
educação que vincule o epistemológico ao social, com a evocação do pensamento, a 
coerência político-pedagógica e a memória de um expoente da América latina - Paulo Freire, 
por ele ter elaborado, experimentado e defendido uma pedagogia dialógica e libertadora. 
 
 
  ⇒ III Conferência Bienal da ASWAD – Association for the Study of the 
Worldwide African Diaspora 
 

A ASWAD é uma organização sem fins lucrativos na qual se vinculam estudiosos que 
buscam ampliar a compreensão Diáspora Africana, isto é, da dispersão do povo de 
descendência africana no mundo. Esta conferência teve o apoio do Ministério das Relações 
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Exteriores, da Petrobrás e da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade 
Racial e Consulado dos Estados Unidos. Através do estudo e investigação na história, dança, 
antropologia, literatura, estudos feministas, educação, geologia, ciência política, sociologia, 
lingüística, arte, música, cinema, teatro, biologia, fotografia, entre outras áreas de 
conhecimento, os membros da ASWAD buscam compartilhar, com a realização desta 
conferência, as suas mais recentes pesquisas expandindo suas disciplinas e outras 
convencionais fronteiras conceituais. 

 
 
  ⇒ Congresso Internacional Cotidiano – Diálogos sobre Diálogos 
 

A Faculdade de Educação da UFF promoveu este congresso, de caráter internacional, 
com apresentação de temas educacionais, através de mesas de diálogos, por   educadores 
de vários países, abordando os seguintes tópicos: “Identidade e Diferença”, Ciência, Arte e 
tecnologias”, Memórias, Tempos e Dobras Cotidianas”, “Novas Culturas Comunicacionais”, 
“Complexidade do Cotidiano das Escolas”; Práticas Interculturais e Educação””, Preconceitos, 
Estereótipos e resistências Cotidianas”, Desafios da Pesquisa com o Cotidiano”, Fazeres e 
Saberes do Cotidiano”, O que Aprende Quem Ensina?”, “produção Cotidiana de 
Subjetividades”, “Alfabetizações Cotidianas”, “Avaliação numa Perspectiva Emancipatória 
Possível numa Sociedade Excludente”, “Novos Atores entram em Cena”. 

 
 

  ⇒ II Simpósio Estado Brasileiro: Historiografia 
 

O simpósio consiste em uma iniciativa de grupos de pesquisa de professores da UFF 
cadastrados junto ao CNPq. Teve por objetivo principal uma avaliação do estado atual dos 
estudos sobre a problemática do estado brasileiro a partir do enfoque historiográfico, o que 
propiciará considerável desenvolvimento nas pesquisas em andamento e futuras, uma vez 
que se realizou um mapeamento de como vem sendo a temática abordada na literatura 
especializada, permitindo identificar seus avanços, limites e pontos de estrangulamento 
teórico-metodológicos. O evento propiciou ainda a preservação de um espaço acadêmico 
destinado ao aprofundamento do intercâmbio entre pesquisadores de diversas Instituições 
de Ensino Superior dedicados ao estudo do Estado brasileiro de uma perspectiva crítico-
historiográfica e multidisciplinar, com especialistas de várias áreas do conhecimento, além 
da História. 
 
 
  ⇒ Niterói Fenashore: Feira e Conferência Internacional de Tecnologia Naval e 
Offshore 
 

Fórum de discussão sobre o impacto do setor da construção naval e offshore no 
desenvolvimento local, realizada sob a responsabilidade da UFF, em forma de palestras e 
painéis com expositores convidados. Especial ênfase foi dada ao impacto do 
desenvolvimento do setor na qualidade de vida da população e nas formas de interação 
entre empresas, instituições de ensino e pesquisa e o poder público para a superação dos 
desafios logísticos e principais gargalos tecnológicos. Foi um momento privilegiado para que 
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as instituições parceiras no Niterói Polotec – Pólo Tecnológico de Niterói e Municípios 
Vizinhos – avaliassem os resultados de suas ações e trocassem informações com 
representantes de outras organizações nacionais e  internacionais. 
 
 
  ⇒ I Simpósio de Empreendorismo em Cultura 
 

Na era atual de intercâmbio de informações, as indústrias criativas (comunicação, 
mídia, audiovisual, arte, cultura e entretenimento) tornam-se cada vez mais importantes no 
cenário mundial. Trabalhando com matérias-primas imateriais como imaginação e 
inspiração, o desempenho dessas indústrias ganha espaço inédito na economia tradicional. A 
iniciativa do Instituto de Artes e Comunicação Social da UFF de realizar este simpósio com o 
objetivo de apresentar uma série de palestras e debates sob os diversos aspectos que 
envolvem a iniciativa cultural, de modo a fortalecer e instigar o desenvolvimento de uma 
mentalidade empreendedora nos gestores culturais, de forma a capacitá-los a transformar 
arte e cultura em bons negócios, vem celebrar os dez anos do Curso de Produção Cultural 
da UFF. 

 
 
 → Garantindo a saúde 
 
  ⇒ Pesquisa de Álcool Perílico 
 

O câncer tem sido um desafio para a ciência ao longo do tempo, sendo atualmente a 
terceira causa de morte no mundo. Mas uma nova esperança surge no combate à doença. 
Pesquisadores da UFF – Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), Instituto de Biologia e 
da faculdade de Farmácia – descobriram um novo método de utilização para uma substância 
conhecida como álcool perílico (AP), lipídio extraído de óleos essenciais de várias plantas, 
como frutas cítricas e vegetais. A proposta é que o produto seja inalado pois, dessa forma, 
ele é menos tóxico, não causando os efeitos colaterais que apresenta ao ser administrado 
por via oral. Já tendo sido realizados os ensaios clínicos da fase 1, quando foi avaliada a 
toxicidade e da fase 2, com a determinação da dosagem efetiva para o tratamento e o efeito 
antitumoral do AP, teve início o tratamento aos pacientes encaminhados ao HUAP. 
 
 
  ⇒ Estudo do Corante Amarelo Tartrazina 
 
 A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) deu a conhecer uma consulta 
pública para apresentação de consultas e sugestões sobre a possibilidade da tartrazina 
contida nos alimentos causar reações de natureza alérgica, entre as quais asma brônquica, 
especialmente em pessoas sensíveis ao ácido acetil salicílico (AAS), passando, assim, a 
estimular pesquisa nessa linha no país. O Centro de Pesquisas Clínicas da UFF está 
desenvolvendo este estudo que visa a submeter voluntários portadores de rinite alérgica, 
asma, urticária ou sensibilidade a analgésicos e antiinflamatórios não esteróides à exposição 
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à tartrazina por meio de teste duplo cego controlado por placebo (DCCP), avaliando desse 
modo a segurança do uso deste corante. 
 
 
 
  ⇒ Hospital Sentinela 
 
  A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) tem a responsabilidade de 
promover e proteger a saúde da população, garantindo a segurança sanitária se serviços e 
produtos de saúde. Há, no entanto, grandes entraves em se obter informações de boa 
qualidade a respeito do desempenho de produtos de saúde que possa subsidiar a tomada de 
decisões por parte da ANVISA. A dificuldade em obter notificação de reações adversas, 
agravos e queixas técnicas sobre produtos de saúde compromete a atuação da ANVISA, pois 
a notificação espontânea não tem atingido o volume e o grau de confiança desejáveis para 
embasar a regularização do mercado por meio de reavaliações futuras de um dado produto. 
O projeto de baseia na configuração de uma rede de grandes hospitais distribuídos em todo 
território nacional, no qual está incluído o Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) da 
UFF, que realizam ampla gama de procedimentos médicos, dependentes desses produtos 
para a saúde, e que façam parte do aparelho formador de recursos humanos da saúde por 
conta dos programas de graduação e de residências médicas que desenvolvem, com o 
objetivo de fortalecer a rede de Hospitais-Sentinela, com a qualificação do processo de 
trabalho e melhoria na segurança dos processos e produtos, gerando notificações de 
eventos adversos e queixas técnicas de produtos utilizados na atenção à saúde.  
 
 
  ⇒ Perfil Nutricional de Crianças Menores de 5 Anos de Populações Específicas 
em Vulnerabilidade Cultural 

 
 O estado nutricional de menores de 5 anos de idade figura como importante indicador 
para avaliação das condições de saúde, nutrição e de vida de populações, em função da sua 
maior vulnerabilidade às condições de vida adversas e à desigualdades sociais. Com o apoio 
do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (por intermédio da Secretaria de Avaliação e 
gestão da Informação – SAGI), a Faculdade de Nutrição da UFF se propôs a realizar 
pesquisa de campo para levantamento do perfil nutricional de crianças menores de 5 anos 
de idade de populações específicas em situação de vulnerabilidade social, residentes no 
semi-árido brasileiro, nas comunidades quilombolas e nos assentamentos rurais do 
Nordeste. A investigação tem como objetivo desenvolver e implantar uma metodologia para 
o estabelecimento de um sistema de monitoramento da situação nutricional de crianças 
pertencentes a populações específicas.  
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 → Apostando nos jovens 
 
  ⇒ A Casa da Descoberta 

 
Desde 1999 a Casa da Descoberta é um dos centros de divulgação de ciência da UFF. 

Este projeto é especificamente destinado à socialização do conhecimento científico e tem 
como objetivo principal tornar público, principalmente aos jovens, como é possível aprender 
ciência de forma divertida, fora de uma sala de aula, por meio do contato direto com 
experimentos lúdicos, direcionados aos fenômenos comuns da vida diária. 
 
  ⇒ Concurso de Monografias: o Francês e a Diferença 
 
 Para combater o modelo de globalização predominante na cena mundial, que torna o 
inglês a língua de comunicação, é preciso evocar a importância do estudo de outras línguas 
e, notadamente, do francês que se inscreve na história cultural do Brasil. O Instituto de 
Letras da UFF, cuja tradição no ensino de Língua e Literatura Francesa se comprova em 
vasta produção científica se seus professores, além de inúmeras teses e dissertações de 
seus alunos da pós-graduação e de pesquisas de iniciação científica na graduação, propôs a 
realização deste concurso de monografias, de forma a estimular a produção acadêmica, 
literária e científica de estudantes de cursos de graduação e de pós-graduação, na área da 
língua e literatura francesa com o tema “O Francês e a Diferença”.  
 
  ⇒ Desenvolvimento de Atividades do Centro Regional Integrado de 
Atendimento ao Adolescente (CRIAA) 
 
 O envolvimento dos adolescentes com drogas, caracterizado por uso, abuso e 
dependência química, deve ser uma preocupação constante de toda a sociedade, 
principalmente dos serviços públicos responsáveis pelo atendimento à população. O Centro 
de Regional Integrado de Atendimento ao Adolescente (CRIAA) da UFF desenvolve um 
programa integrado voltado à prevenção da violência, da criminalidade e do uso de drogas, 
atuando em três vertentes: prevenção universal, seletiva (com adolescentes em situação de 
risco) e indicada (com adolescentes que necessitam de tratamento), através de uma 
atuação articulada que integra a capacidade física e humana das unidades da rede pública 
de saúde, educação e promoção social no município de Niterói, utilizando a infra-estrutura 
física e a experiência acumulada do CRIAA/UFF. Seu funcionamento envolve atendimento 
integrado médico-psico-pedagógico, trabalho de assistência comunitária, prevenção, 
produção e intercâmbio de informações, pesquisas, capacitação/qualificação de pessoal e 
integração ensino/serviço/sociedade. 
 
 
 → Preservando o meio ambiente 
 
  ⇒ Desenvolvimento do Estudo do Impacto Ambiental 
 

A Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica de Volta Redonda, no estado do Rio de 
Janeiro, em funcionamento há 40 anos e de reconhecida qualidade com resultados 
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excelentes na produção acadêmica, científica e tecnológica, prestou consultoria 
especializada em processo siderúrgico para apoio ao desenvolvimento do Estudo de Impacto 
Ambiental (EIA) do Projeto Usina de Placas em São Luís no Maranhão, do Consórcio BV 
Steel. O objetivo deste projeto é identificar, nos documentos de caracterização do 
empreendimento, oportunidades de eficientização do processo produtivo, de forma a 
assegurar que as ações que propiciem a conformidade ambiental sejam inseridas, 
prioritariamente, nesse processo. 
 
 
  ⇒ Consultoria Ambiental na APA de Guapimirim 1 
 
 Em abril de 2005 ocorreu um acidente com um trem da Companhia Centro Atlântica 
próximo à localidade de Porto das Caixas, em Itaboraí – RJ, resultando no derrame de óleo 
diesel que atingiu o rio Caceribu, cujo percurso atravessa a área de Proteção Ambiental 
(APA) de Guapimirim. O objetivo deste projeto, realizado através de professores do 
Departamento de Biologia Marinha da UFF, é prestar consultoria para realização de serviços 
especializados envolvendo a análise da concentração de contaminantes (hidrocarbonetos) na 
baiota aquática da APA de Guapimirim, com monitoramento desta concentração nos 
recursos pesqueiros da região. 
 
  
  ⇒ Diagnóstico de Saúde Ambiental de Ecossistemas Recifais da Costa 
Brasileira com a Utilização de Foraminíferos Bentônicos  
   
 Ecossistemas coralíneos possuem a mais alta biodiversidade de todos os ambientes 
marinhos e fornecem benefícios diretos e indiretos às populações humanas 
predominantemente crescentes nas regiões costeiras. No entanto, diversos impactos têm 
sido diagnosticados nestes ecossistemas, tanto por efeitos climáticos quanto humanos. O 
objetivo´deste projeto é gerar um mapeamento das frentes de estresse nestes ecossistemas 
brasileiros de modo que seja quantificado o nível de impacto destas áreas através de um 
diagnóstico de ecossistemas recifais baseado na avaliação quantitativa da fauna de 
foraminíferos bentônicos. Estes protozoários respondem de maneira eficiente aos impactos 
climáticos de aquecimento das águas superficiais, branqueando da mesma forma que os 
corais por possuírem as mesmas exigências quanto à qualidade da água. Esse estudo para 
desenvolvimento, conservação e utilização sustentável da diversidade biológica brasileira 
está sendo realizado pelo Instituto de Química da UFF.  
 
 
 → Realizando pesquisa 
 
  ⇒ Desenvolvimento de Funções Avançadas para Gerenciamento de Sistemas 
de Distribuição 
 
 Nos últimos anos tem sido crescente o interesse pela automação de sistemas de 
distribuição, através da supervisão e controle de diversos dispositivos envolvidos na 
operação de subestações e ramais de distribuição. Entre os benefícios esperados destacam-
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se a seleção, priorização e integração de certas funções automáticas como, por exemplo, 
localização e isolamento de defeitos, restauração e reconfiguração do sistema através do 
chaveamento de ramais de distribuição, controle de tensão da rede, gerenciamento da 
carga. Em função das exigências do mercado por uma maior agilidade no atendimento às 
ocorrências na rede de distribuição, a Eletropaulo vem modernizando seu parque de 
sistemas de apoio ao planejamento e operação. Este projeto tem o objetivo de implantar 
protótipo computacional para estimação de estado de sistemas de distribuição com aplicação 
na rede elétrica da Eletropaulo, executado através do Instituto de Computação da UFF. 
 
 
  ⇒ Desenvolvimento e Construção de Protótipo de Equipamento Inibidor de 
Furto de Energia Elétrica por Consumidores de BT Monofásicos 
 
 Um dos maiores problemas das concessionárias de distribuição de energia elétrica no 
Brasil são as perdas que podem, em muitos casos, alcançar 30% da energia que 
comercializam, sendo que a maior parcela das perdas se dá por furto de energia por parte 
dos consumidores. No sistema da AMPLA o maior volume de furto acontece entre os 
consumidores de BT monofásicos. Tamanho fator de desequilíbrio entre receita e despesa 
compromete todo o sistema elétrico nacional. Este projeto, executado através da Escola de 
Engenharia, tem por finalidade desenvolver um protótipo e fazer a instalação piloto de um 
dispositivo que torne a energia, no ramal alimentador de consumidores de energia elétrica 
em BT monofásicos indisponível para o uso, disponibilizando-o somente a partir do medidor 
de consumo.  Tal dispositivo inibirá as fraudes por desvio no ramal alimentador. 
 
 
  ⇒ Desenvolvimento de uma Ferramenta de Mineração de Dados para Extração 
de Indicadores de Situações Críticas em Plataforma Offshore 
 
 Acidentes na área de exploração e processamento de combustíveis fósseis não são 
incomuns tendo em vista o perigo inerente ao se trabalhar com gás e óleo em altíssimas 
condições de temperatura e pressão e, portanto, com muito risco. Tal condição de perigo é 
agravada pelo fato das áreas de exploração e produção serem em sua maioria em 
plataformas offshore. Apesar da Petrobrás ser uma empresa de conhecida competência 
técnica e que segue as regras de segurança, existem casos de acidentes graves com danos 
pessoais, ambientais e econômicos. É necessário, assim,  desenvolver métodos, técnicas e 
tecnologias que auxiliem a lidar com acidentes. Estudar a adequação desses métodos ao 
mundo do petróleo é o caminho promissor para trazer resultados concretos à Petrobrás. 
Este projeto, executado através da Escola de Engenharia,  objetiva desenvolver uma 
ferramenta construída a partir de mineração de dados e visualização científica para a 
classificação dos indicadores de riscos de acidentes em plataforma offshore. de exploração 
de petróleo. 
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  ⇒ Levantamentos Sedimentológicos e Geofísicos na Baía de Guanabara 
 
 A Baía da Guanabara, no estado do Rio de janeiro, foi formada a partir do tectonismo 
que gerou o Graben da Guanabara, uma depressão alinhada na direção NE-SW durante o 
período terciário. Esta depressão capta e rede de drenagem da região, conduzindo-a para a 
Baía da Guanabara. Desta forma,  o Graben e a Baía passam o ser o reservatório natural do 
sedimento e de todo material captado pela bacia de drenagem, seja em forma particulada 
ou dissolvido na água. Assim, dentre o material depositado na Baía encontram-se, além do 
sedimento natural, partículas artificiais como plástico, metal e demais componentes 
orgânicos, incluindo hidrocarbonetos, pesticidas, herbicidas e outros, materiais trazidos pelos 
rios, pelo escoamento de águas pluviais, pelo esgoto e os trazidos por via atmosférica. A 
Fundação de Estudos do Mar (FEMAR) solicitou a assessoria técnica da UFF, através do 
Departamento de Geologia, para realizar o mapeamento da distribuição superficial do tipo 
de sedimento, de avaliação da espessura do pacote sedimentar e sua distribuição espacial 
em parte da Baía, buscando, através do levantamento sísmico de alta resolução, evidências 
da existência de camadas de lama fluidas. 
 
 
  ⇒ Estudo sobre a Origem e Evolução do manto Periodotitico do Arquipélago de 
São Pedro – SP 
 
 A Transformante de São Paulo, aonde se situa o Arquipélago de São Pedro, é uma 
das regiões mundialmente mais relevante para estudo do manto terrestre, por ser um dos 
poucos sítios em que aflora o manto terrestre. O estudo das rochas mantélicas é de 
fundamental importância para o conhecimento da evolução do manto através dos tempos, 
bem como da formação e dinâmica do nosso planeta. A Petrobrás solicitou à UFF, através do 
Instituto de Geociências, o desenvolvimento da pesquisa em tela com o objetivo de obter o 
entendimento isotópico, petrológico e geotectônico da Transformante de São Paulo para um 
melhor conhecimento gênese da abertura do Atlântico Equatorial e Sul e o estudo das 
alterações dos peridotitos mantélicos do Arquipélago. 
 
  
 
 → Desenvolvendo tecnologia 
 
  ⇒ Desenvolvimento de Sistema Data Mining e Sistema de Informações 
Geográficas 
 
 
 A importância deste projeto está relacionada à necessidade para o Brasil da 
introdução em larga escala da geração eólio-elétrica na matriz energética brasileira, sendo 
fundamental que sejam identificados locais onde seja viável, técnica, econômica, ambiental 
e culturalmente a implantação de parques eólicos. Um Sistema de apoio à Decisão de 
Seleção de Local para implantação de parques eólicos (SADSL) é de grande utilidade para os 
empresários que desejarem investir nesta área, visto que diminuirá as incertezas e, 
conseqüentemente, os riscos envolvidos. O objetivo do projeto, executado pela Escola de 
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Engenharia da UFF, é desenvolver um SADSL para implantação de parques eólicos apoiado 
no emprego simultâneo de várias técnicas de data mining, tais como redes neurais, lógica 
fuzzy, sistemas neuro-fuzzy, algoritmos genéticos e métodos probalísticos que atuarão sobre 
um banco de dados criado em um Sistema de Informações Geográficas (SIG). 
 
  ⇒ Desenvolvimento e Aplicação de Técnicas de Inteligência Artificial em 
Sistemas de Monitoramento de Transformadores de Potência para Diagnóstico Precoce de 
Falhas 
 
 Pela observação das estatísticas de falhas em transformadores das subestações de 
Furnas, verificou-se que, embora a proteção tenha operado corretamente, a danificação de 
alguns componentes desse equipamento não foi evitada. Com o intuito de antever a falha e, 
conseqüentemente, evitar a interrupção,  os custos inerentes e as multas da ANEEL, será 
estudada uma metodologia de reconhecimento de padrões pré-falta, desenvolvendo-se um 
software que alertará ao operador a iminência da falha, tornando possível efetuar as 
providências necessárias de reconfigurar o sistema sem cortes de fornecimento. O projeto, 
executado pelo Departamento de Engenharia Elétrica da UFF, tem como objetivo de 
desenvolver um sistema de monitoramento e de diagnóstico contínuo e periódico para os 
transformadores de potência, incorporando técnicas de inteligência artificial para tratamento 
dos dados e fornecimento automático de resultados. 
 
 
 ⇒ Ponte S.A. - Realização de Ensaios Laboratoriais 
 
            A Universidade Federal Fluminense (UFF), através da Escola de Engenharia, realiza 
um trabalho inédito no país, encomendado pela Concessionária Ponte S.A., por meio de 
convênio firmado entre as duas instituições. Encontra-se em desenvolvimento a análise 
técnica de produtos nacionais e internacionais indicados para a manutenção do pavimento 
de concreto de alto desempenho do vão central da Ponte Rio-Niterói. 
 A substituição do piso asfáltico por uma laje de concreto armado no trecho do vão 
central, fixada à estrutura por meio de pinos conectores (studs), foi a solução da engenharia 
para resolver um defeito “congênito” do pavimento e, ao mesmo tempo, contribuir para o 
reforço estrutural do maior vão em viga reta do mundo.   

O defeito consistia na não aderência do piso de asfalto à chapa da estrutura metálica 
e, como conseqüência, o pavimento ali desagregava e os serviços de manutenção e tapa-
buracos eram diários, gerando interferências no trânsito e muito desconforto aos usuários. 

Diversas empresas forneceram seus produtos, para análise técnica pela Universidade. 
Para o ensaio dos materiais foi construída, no pátio da Escola de Engenharia, uma laje de 20 
metros quadrados, dividida em placas para aplicação e avaliação dos produtos.  

A primeira etapa de ensaios, eliminatória, testou a alteração do atrito na textura 
superficial do concreto provocada pela aplicação dos produtos.  

A segunda fase, classificatória, testou a penetrabilidade dos materiais no concreto e 
sua capacidade de preenchimento de fissuras finas. 
            Atendendo ao convênio, como resultado de uma parceria confiável, isenta e bem-
sucedida, a UFF em breve indicará à Ponte os produtos que, submetidos ao processo 
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seletivo,  revelaram as melhores qualidades para a conservação do pavimento de concreto 
do vão central da Ponte Rio - Niterói. 
 
 

 Projetos em desenvolvimento 
 
 Em 2005 foram elaboradas 170 propostas para desenvolvimento de projetos, sendo 
que destas 67 foram aceitas. Houve um aumento de 32,8% em relação a 2004, que teve 
123 propostas elaboradas, e 49,9% no que tange às propostas aceitas (45 em 2004). 
 
                               Propostas elaboradas e aceitas – 2004 –2005 
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Quanto aos projetos em desenvolvimento, foram iniciados 161 em 2005, sendo que 
em 2004 o número de iniciantes foi de 180. A tabela adiante mostra a evolução dos 
projetos em desenvolvimento de 2001 a 2005. 
 

Projetos em desenvolvimento – 2001 - 2005 
 

Projetos Anos No % 
   

2001 110 - 
    

2002 206 187,3 
    

2003 305 277,3 
     

2004 427 388,2 
   

2005 456 414,6 
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Observa-se um crescimento considerável no número de projetos em 2005, de 

414,6%, em relação ao ano de 2001, sendo que o maior crescimento se deu no ano de 
2004 em relação ao de 2003, num percentual de 110,9%. 
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Os projetos em desenvolvimento em 2005 tiveram a seguinte classificação, conforme 

a natureza de execução: 
 
 
     Projetos em desenvolvimento por classificação – 2005 
 

Projetos em 
desenvolvimento Classificação 

No  % 
- Consultoria 280 61,4 
- Concurso 10 2,2 
- Curso: 131 28,7 
      * Especialização 68  
      * Extensão 44  
      * Atualização 10  
      * Mestrado Profissional 9  
- Evento 35 7,7 

TOTAL 456 100,0 
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Os projetos em 2005 foram desenvolvidos conforme as seguintes modalidades: 
 

Projetos em desenvolvimento 
Consul- Even- Concur- Total Modalidade 

toria 
Curso

to so No % 
- Ensino 7 131 3 - 141 30,9
- Pesquisa 79 - 3 - 82 18,0
- Extensão 33 - 13 - 46 10,1
- Desenvolvimento     
         Institucional 161 - 16 10 187 41,0

Total 280 131 35 10 456 100,0
 
 

   

PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO POR 
CLASSIFICAÇÃO - 2005
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Quanto ao tipo de instrumento firmado com terceiros para a execução dos projetos,  

pode-se destacar a seguinte distribuição no ano de 2005: 
 

Projetos em desenvolvimento segundo o instrumento  
firmado com terceiros - 2005 

 
Projetos  

em desenvolvimentoInstrumento 
No % 

Autorização de Gestão da UFF 229 50,2 
Contrato UFF 47 10,3 
Convênio 42 9,2 
Projetos de Apoio Externo 87 19,1 
Projetos Especiais 51 11,2 

Total 456 100,0 
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2.3.2.2. Gerência de Recursos Humanos 
 
           A Gerência de Recursos Humanos desempenhou sua missão de supervisionar e 
controlar as atividades relacionadas à administração de pessoal, não só do pessoal próprio 
da Fundação como também daquele vinculado aos projetos administrados pela mesma, 
atendendo às exigências legais que regulam o vínculo empregatício, bem como o 
cumprimento das normas e procedimentos internos. 

 
   O contingente de funcionários celetistas da Fundação está adiante 
especificado: 
 
 

Número de funcionários da FEC, por cargo e função - 2005 
 
 

Funcionários 
Cargo No 

Técnico Administrativo 6 
Assistente Administrativo 13 
Assistente Administrativo B 1 
Agente de Serviços Gerais 3 
Técnico Financeiro 1 
Técnico de Informática 1 
Agente Administrativo 3 
Assessor Administrativo 1 
Assessor Jurídico 1 
Assistente Jurídico 1 
Assessor de Comunicação 1 
Assistente de Compras 2 

Total 34 
 
 
Bolsas concedidas ao pessoal vinculado a projetos administrados pela FEC - 2005 

 
Número de bolsas por tipo Especificação 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 
Bolsa de Apoio 
Acadêmico 

539 463 531 590 511 700 658 736 566 645 832 776 7.547 

Bolsa de 
Capacitação 

315 
 

288 
 

359 
 

417 364 400 369 378 339 309 1.342 1.430 6.310 

Total 854 751 890 1007 875 1100 1027 1114 905 954 2.174 2.206 13.857 
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Numero de autônomos vinculados a projetos administrados pela FEC – 2005 
 

Número de autônomos Especificação 
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

Autônomo e 
diarista 

125 106 92 105 124 107 78 794 241 255 91 503 2.621 

 
 
Número de diárias concedidas ao pessoal vinculado a projetos administrados pela 

FEC - 2005 
 

Número de diárias Especificação 
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

Diárias 54 33 161 76 61 85 169 187 179 194 191 93 1.483 

 
 
 
2.3.2.3. Gerência de Suprimentos 
 

 
A Gerência de Suprimentos cumpriu sua missão de administrar as atividades de 

compras de bens e serviços não só para a FEC, mas, e principalmente, para a execução dos 
projetos, envolvendo contatos com empresas fornecedoras, realizando importações 
amparadas na Lei no 8.010/90, coordenando os processos licitatórios, efetuando 
contratação de serviços e mantendo o controle dos bens patrimoniais da FEC e de terceiros, 
estes nos termos dos respectivos contratos. 

 
Em 2005 foram realizadas, em relação às licitações, 15 cartas-convite e 17 tomadas 

de preços e foram firmados 150 contratos com terceiros para prestação de serviços. 
 
Ocorreram, neste ano, 11 importações e desembaraços aduaneiros junto a órgãos 

governamentais, ficando 4 delas ainda pendentes para 2006. 
 
Os pedidos de compras seguiram os trâmites para aquisição (solicitação de propostas 

de preços, mapa de análises etc), sendo que todo material foi recebido e conferido para 
entrega aos Coordenadores de Projetos, com os necessários registros do controle 
patrimonial dos bens (equipamentos e material permanente) da FEC e de terceiros até a 
transferência dos mesmos para quem de direito. 

 
Foram efetuados 262 ofícios de transferências de bens para a Universidade Federal 

Fluminense referentes aos equipamentos adquiridos através dos projetos administrados pela 
FEC,  por importação, por compra direta nacional, por licitações e outros.  
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    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. 
 
 
 
2.3.2.4. Gerência Financeira 
 
 

A Gerência Financeira desempenhou sua competência de executar e controlar as 
atividades orçamentárias e financeiras da Fundação, acompanhando, orientando e 
registrando as informações da execução financeira dos projetos, decorrentes de contratos, 
convênios e outros acordos vinculados à Fundação. 
 
 
  → Execução Financeira 
 

 Com respaldo na Programação Orçamentária aprovada pelo Conselho de 
Administração da FEC, a qual previa a Receita e estabelecia a Despesa, com seus 
desdobramentos, para o exercício de 2005, procedeu-se à execução e ao registro das 
mesmas na medida em que se foi identificando as entradas dos recursos e assumindo os 
compromissos financeiros conseqüentes e necessários para a manutenção e funcionamento 
da Fundação.  

 
Critérios adotados para a gestão financeira de 2005: 
 
→ administração de contas correntes em alguns diferentes bancos e subcontas no 

Banco do Brasil relativas aos diversos projetos desenvolvidos pela FEC, bem como daquela 
referente 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 atualização 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 continuam permitindo maior credibilidade e transparência dos 
resultados; 
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→ incremento na prestação de serviços para a realização das consultorias e 
outros eventos através da Autorização de Gestão da UFF e de Contratos com a mesma e 
com outras entidades, possibilitando a arrecadação de recursos imprescindíveis à 
manutenção e ao desenvolvimento da FEC; 

 
→ aplicação de recursos financeiros, eventualmente disponíveis, em operações 

seguras que garantiu rentabilidade substancial e complementar; 
  
→ permanente aprimoramento 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 2005, inclusive aquelas constantes das demonstrações contábeis levantadas, 
em 31/12/2005, pela empresas especializadas C&K Contadores e Consultores Associados e 
Walter Heuer Auditores e Consultores: Balanço Patrimonial, Demonstrações das Mutações do 
Patrimônio Social, Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos e Notas Explicativas 
das mesmas. O parecer da citada empresa de auditoria concluiu que essas demonstrações 
“representaram adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira da FEC em 31/12/2005”. Esses documentos e resultados foram submetidos ao 
Conselho Fiscal e, posteriormente, ao Conselho de Administração para apreciação e 
aprovação na forma estatutária. Os seus pareceres com os demais documentos contábeis 
estão sendo encaminhados ao Ministério Público para conhecimento e competente avaliação. 
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- Evolução 2003/2004/2005 
 
 

BALANÇO PATRIMONIAL DA FEC – 2003-2004-2005 (EM 31 DE DEZEMBRO) 
 

- ATIVO - 
 

Valores (R$1,00) Especificação 
2003 2004 2005 

ATIVO 6.259.032,87 12.122.916,40 18.361.751,14
    
   CIRCULANTE 5.802.786,30 11.705.834,78 17.951.129,72
        Caixa 0,41 772,98 - 
        Bancos com movimento 994.915,74 10.108.708,32 7.361.189,47 
        Aplicações financeiras 4.747.662,57 1.533.791,18 10.485.497,77 
        Capitalização 11.752,41 11.752,41 37.552,41 
        Poupança 0,00 0,00 16.990,80 
        Impostos a recuperar 4.373,50 4.373,50 4.373,50 
        Contas a receber 44.081,67 46.436,39 45.525,77 
    
   PERMANENTE 456.246,57 417.081,62 410.621,42
        Investimentos 1.160,00 1.160,00 1.160,00 
        Imobilizado 499.331,34 565.500,90 680.894,87 
        Depreciação acumulada (98.157,70) (177.205,73) (272.773,42) 
        Amortização acumulada (5.950,88) (11.691,32) (17.431,76) 
        Diferido 59.863,81 39.317,77 18.771,73 

 
- PASSIVO -  

 
Valores (R$1,00) 

Especificação 
2003 2004 2005 

PASSIVO 6.259.032,87 12.122.916,40 18.361.751,14
    
   CIRCULANTE 6.360.498,91 11.949.358,68 17.904.874,66
        Fornecedores - 255.536,89 (4.087,04) 
        Projetos 6.029.897,43 10.528.509,28 17.378.779,63 
        Obrigações trabalhistas/tributárias 340,34 578.406,58 55.138,49 
        Obrigações tributárias 18,00 - - 
        Provisões trabalhistas 314.880,78 570.723,57 471.911,17 
        Outros débitos 15.362.36 16.182,36 3.132,41 
    
   PATRIMÔNIO LÍQUIDO (101.466,04) 173.557,72 456.876,48
        Patrimônio social (155.401,76) (103.165,59) 171.858,17 
        Doações patrimoniais 1.699,55 1.699,55 1.699,55 
        Superávit/déficit do exercício 52.236,17 275.023,76 283.318,76 

 
 
Como está evidenciado no Balanço Patrimonial de cada exercício financeiro  

(2003, 2004 e 2005), tem havido crescimento no Patrimônio da FEC, fruto das  
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atividades econômico-financeiras desenvolvidas na gestão, aqui representadas 
nos grupos e contas contábeis.    

 
Destacam-se, em 2005, além do apontado pela Auditoria Externa e pela 

Contabilidade, os seguintes aspectos: 
 
    →  no  Ativo 
 

• O Circulante neste grupo aumentou 153,35%. 
• O Permanente diminuiu 1,57%, isto devido à maior Depreciação/Amortização, 

acumuladas, do que o acréscimo do Imobilizado (Bens Móveis) no exercício em 
causa. 

 

    →  no  Passivo 
 

• O Circulante cresceu 49,8% devido ao maior incremento de recursos financeiros 
dos diversos projetos em desenvolvimento, enquanto outras obrigações 
contabilizadas nesse grupo tiveram seus valores diminuídos. 

• O Patrimônio Líquido tem o seu valor mais um vez aumentado, agora para R$ 
456.876,48, o qual decorreu do Superávit do Exercício de 2005 (R$ 283.318,76), 
fruto da RECEITA ter sido maior do que a DESPESA da forma como está sendo  
evidenciado no documento Demonstração de Superávit/ Deficit .  

 

Os valores dos saldos dos grupos e contas referidos anteriormente permitem a 
apuração dos índices básicos de liquidez como se evidencia a seguir: 

 

 
Índices de liquidez, segundo os exercícios de 2004-2005 

 
 

Liquidez Corrente 
 

 Exercícios                     Grupos de contas                 Valores                 Índices 
 

                                     Ativo Circulante                  17.951.129,72               
     2005                      __________________         _____________             1,00 
                                     Passivo Circulante              17.904.874,66 
 

                                     Ativo Circulante                  11.705.834,78                                
     2004                      __________________           ____________             0,98 
                                     Passivo Circulante               11.949.358,68 
 

Liquidez Imediata 
 

                                 Disponível                            18.235.430,45 
2005                        __________________           ____________            1,02 
                                 Passivo Circulante                 17.904.874,66 
      
                                 Disponível                            11.655.024,89 
2004                        __________________            ____________           0,97 
                                 Passivo Circulante                 11.949.358,68 
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     As informações e dados da Demonstração de Superávit/Déficit, transcritos adiante, 
refletem o resultado contábil do exercício de 2003, 2004 e 2005, de forma sintética, 
evidenciando as grandes contas dos grupos da RECEITA e da DESPESA. 

 
 

Demonstração do superávit/déficit referente aos exercícios findos 
    em 31 de dezembro  

 

Resultado (R$1,00) Especificação 
2003 2004 2005 

Receita 2.504.769,09 2.440.841,20  2.392.536,58
  
  Receita Operacional 2.504.769,09 2.440.841,20  2.392.536,58
  
Despesa (2.452.532,92) ( 2.165.817,44 )  (2.109.217,82)
  
  Despesa com pessoal   (1.226.055,85) (1.103.346,09)  (821.118,18)
  Despesas administrativas (1.274.574,82) (1.233.534,46)  (1.691.056,01)
  Despesas tributárias (47.896,33) (43.849,38) (32.021,41)
  Receitas/despesas financeiras 95.994,08 214.912,49  643.157,07
  Contratos encerrados - - (208.179,29)
  
Superávit do exercício 52.236,17 275.023,76  283.318,76

    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 e deste para 2005, maior e mais 
significativa foi a diminuição da Despesa Total nos mesmos períodos. Este fato e 
o acréscimo da Receita Financeira, devidamente administrada, tem possibilitado 
o conseqüente superávit alcançado nos citados exercícios financeiros. 

 
     Neste contexto, ressalte-se o decréscimo da despesa com Pessoal e o melhor 

aproveitamento dos recursos disponíveis, mostrando a análise que a relação da Despesa 
com Pessoal X Despesa Total manteve-se a mesma, cerca de 50%, nos dois primeiros 
exercícios citados e que em 2005 essa relação corresponde a 40%.  Quando comparada 
com a Receita Total, essa mesma despesa com pessoal diminuiu de 49% em 2003 para 
45,2%  em  2004 e em 2005 para 34,3%. 
 

 
               →  Captação de recursos de projetos 

 
 

São apresentadas adiante informações relativas à captação de recursos 
financeiros, no período de 2001 a 2005, que se constituem em receita para a manutenção e 
desenvolvimento dos diversos projetos administrados pela Fundação. Muitos desses 
projetos, por força de seus objetivos e do maior interesse para a UFF, não remuneram à 
FEC pelos seus custos administrativos através de contrapartida ou de qualquer outro meio 
de transferências de recursos financeiros. Cabe registrar a evolução e a diversificação 
desses projetos – quantidade, classificação, modalidade e instrumento – neste mesmo 
período como está evidenciado no item Projetos em Desenvolvimento 2001 – 2005 deste 
Relatório. 

 
 Captação de recursos financeiros em projetos - 2001-2005 
 

Anos Recursos financeiros (R$) 
  

2001 15.031.359,80 
  

2002      27.346.751,34 
  

2003 31.437.230,71   
  

2004 47.110.727,79 
  

2005                      61.140.006,94 
  

 
 
 



RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA FEC - 2005 

 39/53

 
 

2001 2002 2003 2004 2005

0,00

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

50.000.000,00

60.000.000,00

70.000.000,00

CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS EM PROJETOS - 2001-2005

 
 
 
 
Os recursos financeiros repassados à Fundação para o desenvolvimento de  projetos 

através de convênios de interesse da UFF, no período de 2001 a 2005, segundo os órgãos 
financiadores, tiveram a seguinte composição: 

 
 
 

Recursos financeiros repassados à FEC, por órgão financiador – 2001 - 2005 
 

Recursos repassados por convênio (R$) Órgãos 
2003 2004 2005 

FINEP 1.500.000,00 626.989,00 2.786.769,44
PETROBRAS 0,00 14.480,00 970.607,44
ANVISA 0,00 0,00 58.825,00
UNESCO 55.526,40 0,00 0,00
MIN. CULTURA 132.000,00 401.794,00 413.619,88
MIN. SAÚDE 0,00 200.000,00 318.720,00
OMS 198.700,00 8.730,00 400.000,00
UNITRABALHO 80.000,00 0,00 40.000,00
PROBIO 0,00 58.943,70           40.987,70
ELETROBRAS 0,00 327.260,00 244.064,58
VITAE 0,00 0,00 323.978,00

Total 1.966.226,40 1.638.196,70 5.597.572,04
                             Nota – considerados somente os valores creditados no ano.  
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→ Contrapartida UFF dos recursos financeiros captados pela FEC em projetos – 

2003 - 2005                                          
 

         A FEC desenvolve as atividades dos projetos de apoio à UFF através da prestação de 
serviços diretos à mesma ou indiretamente na contratação com terceiros, envolvendo 
consultorias, cursos, eventos ou concursos.  O apoio indireto dá-se através de contrato ou 
outro tipo de ajuste com terceiros, incluindo pessoa jurídica ou física (alunos dos cursos de 
extensão ou especialização), o que gera uma contrapartida para a UFF, ou seja, a entrada e 
a movimentação de recursos financeiros por transferência de valor de um projeto 
administrado pela FEC para a UFF. 
 

Os recursos financeiros repassados à UFF como contrapartida no período 2003-2005 
estão adiante especificados:  

 
      Contrapartida UFF dos recursos captados em projetos 

pela FEC – 2003 – 2005 
 
 

Anos Contrapartida UFF (R$) 
  

2003 3.625.549,94 
  

2004 3.031.970,02 
  

2005 4.176.819,07 
  

    Fonte: Sistema de Administração Financeira (extrato financeiro 
              de todos os projetos) 

 



RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA FEC - 2005 

 42/53

 
Montantes de recursos repassados indiretamente pela FEC à UFF na forma de  

bens patrimoniais – 2001 – 2005 
 

Anos 
Recursos repassados á UFF 

na forma de bens 
patrimoniais 

  
2001 294,00 

  
2002 112.384,80 

  
2003 874.638,07 

  
2004 1.070.495,72 

  
2005 1.701.173,13 
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2.3.2.5. Assessoria Jurídica 
 

      A Assessoria Jurídica cumpriu sua finalidade de assistir a Fundação, em juízo e fora 
dela, na defesa de seus interesses e de seu patrimônio, emitindo pareceres acerca de 
questões jurídicas que envolvam a mesma. 

       Quanto à consultoria jurídica em geral solicitada, no ano de 2005, foram emitidos 
pela Assessoria 8 pareceres que tratavam de posicionamento quanto à dispensa ou 
inexigibilidade de licitação, bem como de situações envolvendo alteração contratual em 
contratos administrativos típicos. No mesmo plano de atividades, foram emitidos 150 
relatórios de análise de contratos, convênios ou instrumentos similares, em que a FEC 
figurou como parte ou partícipe.  

Além dos documentos analisados nos relatórios, passaram pelo crivo desta Assessoria 
muitos contratos e convênios relativos aos cursos de especialização gerenciados pela FEC. A 
demanda nas atividades de consultoria jurídica sofreu um considerável aumento, 
praticamente dobrando em relação ao ano de 2004, o que já havia ocorrido na comparação 
entre 2004 e 2003. 
 

No que se relaciona ao apoio em licitações, a FEC realizou, no âmbito dos projetos 
gerenciados, um total de 5 licitações, contando em todas elas com a participação do 
Assessor Jurídico como membro da Comissão Especial de Licitação. Além do apoio às 
licitações promovidas pela FEC, a Assessoria participou de 2 processos licitatórios em que a 
Fundação foi licitante. O apoio também foi realizado através de orientação em relação à 
documentação necessária para a participação da FEC em outras licitações. 
 

  Quanto às atividades desempenhadas na administração do contencioso, as demandas 
judiciais em que a Fundação figurou como parte estão adiante  especificadas:  
 

- Juizado Especial Cível - RJ 5 
- Juizado Especial Cível - MG 2 
- Tribunal Regional Federal - RJ 2 
- Justiça do Trabalho – RJ 1 
- Juizado Especial Federa – Distrito Federal 1 

 
 
2.3.2.6. Assessoria de Tecnologia da Informação 

 
 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). 
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Esta Assessoria deu continuidade à implementação de projeto de informatização na 

FEC, que vem se efetivando desde 2003. Destaca-se a instalação do novo módulo de 
Controle Financeiro, devendo-se ressaltar a migração de todo o legado das informações que 
já haviam sido processadas no sistema anterior, o que neutralizou os possíveis prejuízos ao 
controle financeiro dos projetos até o momento da implantação. O atual sistema financeiro 
é capaz de controlar todos os processos de arrecadação e repasse das contrapartidas da 
UFF, bem como os estornos de receitas e despesas, de modo a evitar, assim, alteração nos 
saldos dos projetos em períodos já decorridos.  

 
A implantação do módulo do Sistema de Protocolo integrado ao de Cadastro de 

Projetos foi relevante para a tramitação dos documentos relativos aos projetos na FEC. 
Tornou possível obter-se a informação relativa a situação de cada um deles: em 
andamento, cancelado ou finalizado, a sua localização por setor, além das informações 
gerenciais sobre os quantitativos por tipo de documento, bem como a identificação do 
tempo médio entre sua entrada e seu destino final. 

 
Foram realizados ainda este ano estudos de um outro módulo importante do Sistema 

de Administração da FEC: o Sistema de Gerência de Recursos Humanos, de modo a que se 
integre aos demais módulos já em funcionamento, cuja previsão de implantação e 
substituição total do sistema anterior é no 1o semestre de 2006.  É indispensável pontuar 
que este novo produto será totalmente on-line, o que tornará a relação dos coordenadores 
de projetos com a FEC mais dinâmica no que diz respeito aos pagamentos de pessoas 
físicas, com a utilização da Internet como ferramenta no preenchimento dos formulários 
pelos coordenadores, ficando a Gerência de Recursos Humanos na espera da documentação 
personalizada que será encaminhada pelos mesmos. 

 
A reformulação do site da Fundação tornou mais ágil a sua consulta, com a 

apresentação, de forma mais racional, dos procedimentos na realização dos diferentes 
serviços administrativos relacionados ao desenvolvimento de projetos, incluindo os controles 
financeiros dos mesmos pelos coordenadores. 
 
 
2.3.2.7. Assessoria de Comunicação e Marketing 
 

A Assessoria de Comunicação e Marketing  exerceu seu importante papel de atender 
a Fundação em suas demandas na área de comunicação e marketing, implementando ações 
que visam a projetar a sua imagem, estabelecendo um elo com a UFF e o público externo.  

    
   Com esse intuito, foi elaborada redação de releases para divulgação junto à imprensa, 

visando à publicação e veiculação de matérias que dêem visibilidade ao nome da Fundação, 
além dos cursos, eventos e projetos apoiados. Esse trabalho foi realizado em conjunto com 
a pesquisa e segmentação dos meios de comunicação e jornalistas, assim como do público-
alvo, além do acompanhamento do clipping diário e da posterior análise do material 
publicado.   
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         Foram realizadas, assim, publicações de matérias com a presença da Fundação na 
mídia em diversos jornais como Folha Dirigida, Jornal de Hoje, O Fluminense e Jornal do 
Commercio, O Globo; de anúncios institucionais, como por exemplo comunicado aos 
fornecedores, aviso de licitação etc, assim como dos anúncios referentes aos projetos de 
apoio à UFF, principalmente os relacionados a cursos e eventos. 
        

Para a realização de diversos eventos de apoio à UFF, foram distribuídos 
ainda material promocional da FEC (pastas, blocos, papel timbrado, envelopes, 
canetas, sacolas, brindes), assim como foi realizada a supervisão da produção de 
material gráfico para os projetos apoiados (cartazes, folders, banners, convites, certificados, 
cartões, filipetas etc). 

 
    Com relação aos concursos realizados pela FEC durante o ano, este setor foi o 

responsável pela divulgação e acompanhamento junto à imprensa, assim como pelo 
assessoramento da produção do material de divulgação e do manual do candidato. 

 
 

 
2.3.2.8. Secretaria Administrativa 
 
 
   Este setor, além de prestar assessoramento administrativo à Diretoria 
Executiva e aos Conselhos de Administração e Fiscal, em suas convocações e reuniões com 
as respectivas atas, deu apoio às Gerências e Assessorias na execução de suas atividades. 
 
  Como uma se suas atividades básicas é proceder ao arquivamento de toda a 
documentação e correspondência recebidas e expedidas, assim como aquela produzida 
pelos Conselhos da Fundação, são ressaltados adiante algumas dessas tarefas que  
dimensionam a movimentação de documentos na Fundação. 
 
 

 Determinações de Serviço assinadas pelo Diretor-Presidente – 2001-2005 

 

Número Ementa Data de 
assinatura 

01/2001 Delega competência 25/05/01 

02/2001 Institui  seguro de acidentes pessoais 03/11/01 

03/2001 Indica ordenadora de despesas em projeto 03/11/01 

04/2001 Delega competência 01/10/01 

05/2001 Designa funcionário para responder por função de 
confiança 

01/11/01 
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06/2001 Designa funcionário para responder por função de 
confiança 

23/11/01 

07/2001 Designa funcionário para responder por função de 
confiança 

23/11/01 

08/2001 Indica ordenadora de despesas em projeto 12/12/01 

09/2001 Indica ordenadora de despesas em projeto 12/12/01 

10/2001 Indica ordenadora de despesas em projeto 12/12/01 

11/2001 Indica ordenadora de despesas em projeto 13/12/01 

12/2001 Indica ordenadora de despesas em projeto 13/12/01 

13/2001 Indica ordenadora de despesas em projeto 17/12/01 

14/2001 Indica ordenadora de despesas em projeto 17/12/01 

02/2002 Indica ordenadora de despesas em projeto 24/07/02 

03/2002 Regulamenta a estrutura administrativa da FEC 24/08/02 

04/2002 Determina os responsáveis pelos setores da estrutura 
administrativa da FEC 

24/08/02 

05/2002 Realiza adequação dos salários e gratificações dos 
funcionários da administração da FEC 

30/12/02 

01/2003 Designa José Francisco da Cruz para responder como 
Superintendente da FEC 

03/02/03 

02/2003 Designa funcionário para responder por função de 
confiança na FEC 

03/02/03 

03/2003 Designa substituto ao Diretor Administrativo-
Financeiro da FEC 

10/02/03 

04/2003 Designa Ordenador de Despesas em Projeto 
Finep/DINTUB 

03/02/03 

05/2005 Designa ordenador de despesas em projeto FINEP/ 
UFF - projeto de infra-estrutura da UFF 

03/02/03. 
 

06/2003 Designa pregoeira para o Pregão 01/03. 11/03/03 

07/2003 Designa participantes para o Pregão 01/03 11/03/03 

09/2003 Designa ordenador de despesas em projeto 
FINEP/NHPA 

08/04/03 

10/2003 Regula os procedimentos para utilização de Verba de 
Suprimento  

17/04/03 

11/2003 Designa ordenador de despesas em projeto 
FINEP/PUFAE 

23/05/03 
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12/2003 Designa ordenador de despesas em projeto 
FINEP/MICROTUR 

23/05/03 

13/2003 Regula os procedimentos para concessão de auxilio – 
educação a funcionários da FEC 

23/05/03 

16/2003 Constitui Comissão para proceder ao levantamento 
geral de bens da FEC 

05/05/03 

17/2003 Cessa os efeitos da designação de 03/02/03, em 
favor do funcionário SÉRGIO DE OLIVEIRA EMILIÃO, 
para encerrar suas atividades na função de assessor 
Contábil da FEC 

30/06/03 

18/2003 Designa ordenadora de despesas em projeto 
FINEP/DINTUB 

30/06/03 

19/2003 Designa ordenadora de despesas em projeto 
FINEP/UFF - projeto de infra-estrutura da UFF 

30/06/03 

20/2003 Designa ordenadora de despesas em projeto 
FINEP/METAISDVP 

30/06/03 

21/2003 Designa ordenadora de despesas em projeto 
FINEP/SIRENF 

30/06/03 

22/2003 Designa ordenadora de despesas em projeto 
FINEP/ADDFACIES 

30/06/03 

23/2003 Designa ordenadora de despesas em projeto 
FINEP/MICROTUR 

30/06/03 

24/2003 Designa ordenadora de despesas em projeto 
FINEP/PUFAE 2 

30/06/03 

25/2003 Designa ordenadora de despesas em projeto 
FINEP/NHPA 

30/06/03 

26/2003 Designa ordenadora de despesas em projeto 
FINEP/METAISDP 

30/06/03 

27/2003 Designa ordenadora de despesas em projeto 
FINEP/UFF 

30/06/03 

 
28/2003 

Designa ordenadora de despesas em projeto 
FINEP/DINTUB 

30/06/2003 

29/2003 Designa substituto do Diretor-Presidente da FEC 07/10/03 

30/2003 Designa substituto do Diretor Administrativo-
Financeiro da FEC 

07/10/03 

32/2003 Designa ordenadora de despesas em projetos FINEP 19/12/03 

33/2003 Designa ordenadora de despesas em projetos 19/12/03 
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FINEP/PUFAE 

34/2003 Designa substituto do Diretor Administrativo-
Financeiro da FEC 

23/12/03 

01/2004 Designa Rafael Facina como Assessor Jurídico da FEC 03/05/04 

02/2004 Designa o servidor integrante do Quadro de Pessoa 
Técnico-Administrativo da UFF,  Mauro de Almeida 
Santos, para exercer a função de Diretor 
Administrativo-Financeiro  da FEC. 

05/06/04 

03/2004 Designa substituto do Diretor-Presidente da  FEC 05/06/04 

04/2004 Designa substituto do Diretor Administrativo-
Financeiro da FEC 

05/06/04 

01/2005 Cria o documento Relatório para Encerramento de 
Projeto da FEC 

07/04/05 

02/2005 Regula a movimentação, guarda e arquivamento dos 
documentos contábeis da FEC 

07/04/05 

03/2005 Designa Gerente de Recursos Humanos da FEC 01/06/05 

04/2005 Cessa os efeitos da DS nº 5/2001 01/08/05 

05/2005 Designa Gerente de Projetos da FEC 01/08/05 

06/2005 Designa ordenadora de despesas em projeto 04/10/05. 

07/2005 Designa ordenadora de despesas em projeto 11/11/05 

08/2005 Designa ordenadora de despesas em projeto 12/12/05 

09/2005 Designa ordenadora de despesas em projeto 12/12/05 

10/2005 Designa ordenadora de despesas em projeto 27/12/05 

 

 Resoluções do Conselho de Administração – 2000-2003 

Número Ementa Data de 
assinatura

01/2000 Dispõe sobre a formalização de protocolos de 
intenções, convênios e contratos no âmbito da 
Fundação Euclides da Cunha e dá outras providências 

31/03/00 

02/2000 Dispõe sobre a contratação de pessoa física no 
âmbito da Fundação Euclides da Cunha e dá outras 
providências 

31/03/00 

03/2000 Dispõe sobre a concessão de estágio no âmbito da 31/03/00 
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Fundação Euclides da Cunha e dá outras providências 

04/2000 Dispõe sobre a operacionalização de programas, projetos e 
consultorias no âmbito da Fundação Euclides da Cunha e dá 
outras providências 

documento 
sem data 

05/2000 Dispõe sobre nova redação para o anexo I da 
Resolução nº02/00 de 31/03/00 que trata da 
contratação de consultores e coordenadores 

29/06/00 

06/2000 Dispõe sobre a forma de encaminhamento de projeto 
à Fundação Euclides da Cunha 

01/09/00 

07/2001 Regulamenta a concessão de Bolsas de Apoio 
Acadêmico, nos termos da legislação pertinente 

05/03/01 

08/2003 Altera o Programa de Concessão de Bolsas, nos 
termos da legislação pertinente 

04/09/03 

 
 
 
 

 Reuniões dos Conselhos de Administração e Fiscal – 1999 - 2005 
 

Reuniões realizadas 
Anos Conselho de 

Administração
Conselho 

Fiscal Conjunta 

1999 1 1 - 
2000 5 3 - 
2001 7 1 1 
2002 6 4 1 
2003 10 4 1 
2004 6 3 - 
2005 5 5 - 

 
 

 Movimentação de  correspondência - 2005 
 

Correspondência Especificação 
Expedida  Recebida 

Ofícios 1.251 41 
Ofícios-circulares 14 1 
Cartas 70 18 
Declarações 36 - 
Guias de remessa de documentos - 2 
Memorandos - 9 
Autorizações - 1 
Recibos - 4 
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 Movimentação dos procedimentos necessários para viagens -  2005 

 
 A Secretaria Administrativa efetua os procedimentos necessários para realização de 
viagens não só do pessoal próprio da Fundação, como também atende, quando demandada, 
as solicitações de coordenadores de projetos. 
 

Especificação Número 
Bilhetes aéreos emitidos  
   - nacionais 364 
   - internacionais 10 
  
Passagens terrestres 34 
  
Hospedagens 50 
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3.    CONCLUSÃO 
 
  

 FEC, no ano de 2005,  promoveu a consolidação de sua estrutura funcional, 
do seu planejamento e da formação de sua equipe para melhor atender às 
necessidades da UFF e da sociedade, desenvolvendo estratégias de captação 

de recursos e de comunicação na busca de oportunidades para os mais variados projetos da 
Universidade. 
 
 Ao viabilizar essas oportunidades , a FEC aproxima a Universidade da sociedade e 
contribui para a garantia da sustentabilidade e autonomia da UFF, na busca de novos 
parceiros para preservar o círculo que resulta da transferência de conhecimento, gerando 
riqueza para a sociedade. 
 
 No entanto, é preciso tecer algumas considerações sobre  o papel das fundações de 
apoio na parceria com as instituições federais de ensino superior frente ao processo 
gradativo da construção legislativa. No final de 2004 o Governo Federal editou o Decreto no 
5.025, de 14/09/04, vindo regulamentar a Lei no 8.958/94, que foi discutido ao longo de 
vários meses pelos diversos atores interessados sob a coordenação do MEC. 
 
 Entre  outros aspectos, este Decreto esclarece o conceito de “desenvolvimento 
institucional” presente na Lei e exige que os projetos dessa natureza sejam consignados nos 
Planos de Desenvolvimento Institucional aprovados pelos conselhos superiores das 
instituições apoiadas. 
 
 Ainda em relação ao controle por parte da instituição apoiada, o Decreto introduz 
mais novidades. As fundações, ao requererem seu credenciamento bianual junto aos 
Ministérios da Educação e da Ciência e Tecnologia, deverão encaminhar a ata da reunião  
do conselho superior competente da instituição federal a ser apoiada, na qual esta 
manifeste a prévia concordância com o credenciamento da interessada como sua fundação 
de apoio. Na prática, isso significa que só poderão funcionar como fundações de apoio os 
organismos oficialmente indicados pelos conselhos universitários das universidades. Outra 
exigência do Decreto é que seus balanços patrimoniais e relatórios de gestão  sejam 
submetidos à aprovação dos conselhos superiores das instituições apoiadas. 
 
 Trata-se claramente de instrumentos de controle das fundações de apoio  que podem 
ser considerados como válidos. Pode-se dizer, no entanto, que com a edição do Decreto, 
depois de uma história já longa, a relação das universidades e suas fundações de apoio 
atingiu um estágio de maturidade, legitimidade e legalidade. 
  
 É oportuno reafirmar a natureza incontestável das fundações de apoio como 
organismos complementares, mas vitais para as instituições de ensino  pela importância das 
funções por elas desempenhadas.  

 A 
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 Neste contexto, a atuação da FEC junto à UFF vem representando uma forma de 
apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão de qualidade, comprometida com o 
desenvolvimento cultural, social científico e tecnológico da região e do país, 
comprovadamente confirmada pela análise dos projetos executados pela Fundação nesses 6 
anos de sua existência, atendendo, desta forma, às demandas de diversos segmentos da 
sociedade com a utilização da competência intelectual e da infra-estrutura já instalada da 
UFF, o que lhe permitiu atuar em todas as áreas do conhecimento, através de convênios, 
contratos e outras formas de ajuste com instituições públicas e privadas. 
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	       Quanto à consultoria jurídica em geral solicitada, no ano de 2005, foram emitidos pela Assessoria 8 pareceres que tratavam de posicionamento quanto à dispensa ou inexigibilidade de licitação, bem como de situações envolvendo alteração contratual em contratos administrativos típicos. No mesmo plano de atividades, foram emitidos 150 relatórios de análise de contratos, convênios ou instrumentos similares, em que a FEC figurou como parte ou partícipe.  
	( Resoluções do Conselho de Administração – 2000-2003


