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  PALAVRA DO PRESIDENTE 
 

 
 

 decorrer de 2006, a UFF passou por mudança de direção, uma vez que 
em 23 de novembro houve a solenidade de transmissão do cargo de 

reitor da Universidade Federal Fluminense ao professor Roberto de Souza Salles para o 
quadriênio 2006–2010, que falou da singularidade do momento pelo seu significado de 
"renovação de idéias e pensamentos".  
 
 Assumindo a presidência da Fundação Euclides da Cunha de Apoio Institucional à UFF 
(FEC), neste mesmo mês, e tendo como Diretor Administrativo-Financeiro o professor 
Francisco de Paula Gomes Neto, o nosso primeiro passo foi fazer um diagnóstico completo 
da instituição, no dia-a-dia, de modo a conhecê-la mais profundamente e, assim, poder 
aprimorar gerencialmente os procedimentos desenvolvidos, tornando-a ainda melhor, tanto 
em eficiência quanto em transparência. 

A FEC deverá desenvolver mecanismos que permitam tornar o trabalho de cunho 
mais nacional. Dentro da gestão, o grande passo é fazer com que ela cumpra seu papel que 
é o de prestar serviço de gestão de projetos, que se inicia na idéia e no planejamento, e não 
somente de manutenção. Pretende-se ter uma estrutura onde os pesquisadores e 
coordenadores de projetos tenham todo o auxílio que necessitam para planejar, executar e 
prestar contas. 

Atualmente com cerca de 500 projetos em andamento, a FEC deverá se concentrar 
na perspectiva de buscar recursos para novos projetos e atividades da Universidade. 
Considerando outras fundações, o volume de projetos é considerado baixo. Um número 
ideal seria de mil projetos, considerando-se os pontuais, que têm início e um fim pré-
determinado, e os em movimento, aqueles que vão se renovando e não têm fim pré-
determinado, como os cursos, por exemplo, que dependem da demanda para continuar a 
existir.  

O papel da nova diretoria na Fundação é um papel técnico e, com uma vivência de 
mercado de iniciativa privada, trabalhando com gestão e auditoria, a idéia é trazer essa 
experiência para a FEC.  

 

 
      César Frederico dos Santos Von Dollinger 
                                                           Diretor-Presidente da FEC 
 
 
 
 

No 
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1.  INTRODUÇÃO 

 
 
 
    

 
Fundação Euclides da Cunha de Apoio Institucional à UFF (FEC), criada em 

1999 para atender às demandas da Universidade Federal Fluminense (UFF), em 
novembro de 2006, completou 7 anos de existência em uma parceria de sucesso 

com a UFF, administrando neste período cerca de 1000 projetos, numa demonstração de 
que uma fundação de apoio a uma universidade pública pode estar plenamente integrada às 
políticas da instituição apoiada, na tentativa de atuar com maior agilidade e eficácia no 
exercício de suas atividades.  Este apoio é direcionado para programas, ações e projetos da 
Universidade, constituindo-se numa alternativa ágil de geração de recursos financeiros para 
a instituição, de modo a contribuir decisivamente no seu desenvolvimento, cujos benefícios 
revertem-se a favor da sociedade em diversas formas de apoio ao ensino, à pesquisa e à 
extensão, tudo em cumprimento à sua missão institucional. 
 
 No intuito de contribuir com a difusão do conhecimento, a FEC funciona como agência 
de prestação de serviços, buscando conciliar o ideal universitário com os interesses da 
sociedade, mediante o desenvolvimento de ações próprias, considerando certos princípios 
institucionais orientadores destas ações como: compromisso institucional, receptividade ao 
cliente, capacidade de empreendimento, comprometimento com tecnologia inovadora, 
eficiência, eficácia, ética e respeito ao ser humano, além do compromisso social. 
 

A FEC, em 2006, manteve seu contínuo processo de aperfeiçoamento organizacional 
e de mudanças, com reflexos em seus serviços prestados à comunidade em projetos de 
interesse público ou coletivo, colaborando para o desenvolvimento da região e do país, em 
parceria com instituições públicas e privadas, promovendo cursos, eventos, vestibulares, 
concursos, consultorias e assessorias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
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2. DESENVOLVIMENTO 

 
 
 

 
 ano de 2006 foi o da consolidação das medidas de reorganização 
administrativa empreendida na Fundação desde 2003, 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 2006/2007.  
 

 
2.1. Principais aspectos relacionados às atividades empreendidas na Fundação 

em 2006 
 

2.1.1.    Estrutura organizacional 
 
Em 2006, dando continuidade às ações iniciadas em 2003, com a elaboração do 

Regimento Interno da Fundação, 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 com a o 

estabelecimento do organograma da estrutura organizacional da FEC como representação 
da organização, de modo a mostrar graficamente as composições, as inter-relações de suas 
unidades constitutivas, os ordenamentos hierárquicos e o limite das atribuições de cada 
uma delas, e a criação de siglas dos seus setores com a edição da Ordem de Serviço no 
04/2006, de 23/05/2006, no pressuposto básico de tornar a prestação se serviços mais 
eficiente e eficaz 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 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.  
 

A Universidade Federal Fluminense e a Fundação Euclides da Cunha têm mantido 
nestes anos 7 anos uma parceria profícua. É um preceito básico o de que as fundações 
estejam atentas à captação constante de recursos para a instituição de ensino a que estão 
vinculadas - identificar oportunidades e fontes de financiamento. Dessa forma ocorre a 
integração entre a UFF e a sua fundação de apoio, a FEC. 
  

A UFF consegue iniciar e manter projetos com recursos advindos desta parceria, que 
em grande parte se dá através da prestação de serviços, executados com recursos humanos 
da própria instituição, que são alocados para atender às necessidades dos clientes que 
contratam a Fundação. Essa prática promove uma sinergia saudável entre universidade-
fundação-clientes parceiros, uma vez que está em jogo a capacidade de trabalho altamente 
especializado dos profissionais que compõem o quadro técnico e docente da UFF - 
envolvendo ainda, muitas vezes, o uso de sua estrutura física, equipamentos etc - e também 
de pessoal capacitado por parte da FEC que, uma vez focado no processo de negociação 
entre indivíduos e instituições envolvidos com um determinado projeto, torna-se um 
elemento crítico e decisivo para o seu sucesso. 
  

A FEC, valendo-se efetivamente da flexibilização proporcionada pelas leis que 
regulamentam as fundações de apoio ao ensino superior, atua na prospecção de clientes e 
negócios, alocando os recursos humanos da UFF e transferindo os financeiros para a 
mesma, na forma de contrapartida gerada pelas suas atividades. Junto a isso, há outras 
questões significativas na cooperação entre FEC/UFF, que vem com a experiência adquirida 
em gestão de contratos e pessoas, pelos profissionais da Fundação em conjunto com os da 
Universidade: a prática no planejamento e programação, supervisão e avaliação de projetos, 
que deixa clara a necessidade de sistematizar os conhecimentos e as práticas da gerência de 
projetos sociais para atender com qualidade e eficiência, respondendo, a longo prazo, às 
necessidades das comunidades beneficiadas pelos diversos projetos mantidos pela UFF em 
prol das mesmas, visando o desenvolvimento social, científico e tecnológico, com uma visão 
econômica moderna e auto-sustentável. 

 
 Esta integração é ainda consubstanciada na celebração de um convênio para  
concessão de estágios a estudantes de graduação da UFF na FEC que, além de  
proporcionar a ampliação de participação dos alunos daquela instituição, uma vez que a FEC 
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tem diversas áreas de interesse como campo de estágio, possibilita compatibilizar os 
objetivos de formação dos cursos com as atividades a serem desenvolvidas. 
   

 
 

2.2   Infra-estrutura da FEC 
 
2.2.1.  Recursos humanos 
 

A FEC teve um contingente de pessoal, em 2006, de 35 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. 

 
     A FEC, no intuito de contribuir para formação educacional e qualificação profissional 

de seus funcionários, tem um Programa de Concessão de Auxílio-Educação, cuja 
regulamentação foi atualizada em 2006, através da Determinação de Serviço no 13/2006, de 
23/05/2006, que disciplina os requisitos e critérios básicos para o benefício, seguindo uma 
política de recursos humanos voltada para o desenvolvimento organizacional e 
para o aprimoramento pessoal e profissional dos mesmos. 

   
Em 2006 foram concedidos benefícios a 12 funcionários, o que representa cerca de 

34.3% do total dos mesmos, conforme especificação adiante: 
 

    

Cursos 
Funcionários 

(no) 

Politécnico em Recursos Humanos 3 

Comunicação Social  2 

Direito 1 

Administração 1 

Análise de Sistemas/Sistema de Informação 1 

Inglês e Espanhol 1 

Especialização em Direito Privado 1 

MBA – Gerenciamento de Projetos 1 

Curso intensivo da AMPERJ 1 

Total 12 
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Com a execução do convênio de Estágio com a UFF, foram concedidas bolsas de 

estágios a estudantes de graduação dessa Instituição nas áreas de interesse da Fundação, 
conforme especificação adiante: 

 
 

Curso Alunos da UFF (no)
Comunicação Social (Publicidade e Propaganda) 2 
Direito 1 

 
 

 
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.  

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

englobam servidores, computadores e periféricos, com cerca 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 2006, segundo a 
área de atuação:  
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ÁREAS DE ATUAÇÃO ATIVIDADES 

- Estabelecimento do organograma da estrutura organizacional da FEC 
como representação da organização, de modo a mostrar graficamente as 
composições, as inter-relações de suas unidades constitutivas, os 
ordenamentos hierárquicos e o limite das atribuições de cada uma delas, 
e a criação de siglas dos seus setores (edição da Ordem de Serviço no 
04/2006, de 23/05/2006). 

ESTRUTURA 
ORGANIZACIONAL 

- Reordenamento da alocação dos diversos setores da FEC nas 
instalações físicas, em decorrência da necessidade de ajustamentos à 
estrutura organizacional.  

  
- Reformulação nos procedimentos para concessão de auxílio-educação a 
funcionários da FEC, com a edição da Determinação de Serviço no 
13/2006, de 23/05/2006. 
- Seleção de estagiários de cursos da UFF, com perfil técnico adequado  
para atuação em áreas de interesse da FEC. 
- Participação da equipe técnica de informática da FEC em eventos na 
área de desenvolvimento de software e de gerenciamento de base de 
dados, sendo os mais importantes: a Quinta Borland Conference, voltado 
especialmente para os desenvolvedores Delphi, uma das ferramentas 
utilizadas no projeto FEC, assim como em cursos de Caliber RM, que 
possibilita a qualificação da documentação da definição de escopo e de 
requisitos dos softwares, e de StarTeam, que aborda o controle das 
versões de softwares desenvolvidos, simultaneamente, por um grupo de 
programadores. 
- Continuidade do treinamento do Módulo de Cadastro de Projetos, tendo 
em vista o fortalecimento da implementação e a substituição dos 
usuários do setor. 

 
DESENVOLVIMENTO  

DE RECURSOS  
HUMANOS DA FEC 

- Treinamento dos usuários do sistema Web de Administração Financeira 
de Cursos, numa média de cinco usuários por mês. 

  
- Elaboração da Normatização dos Atos Administrativos e Comunicações 
da FEC, com objetivo de orientar e padronizar os atos administrativos, 
bem como a forma e o conteúdo dos documentos produzidos no âmbito 
da FEC, incluindo também a sua guarda, de modo a contribuir para o 
aprimoramento das atividades administrativas, para a melhoria das 
rotinas de trabalho e para maior eficiência do fluxo de informação. 
- Edição da Regulamentação de Serviço no 01/2006, de 23/05/2006, que 
aprova a Normatização dos Atos Administrativos e Comunicações da FEC. 

 
 

RACIONALIZAÇÃO  
DOS 

PROCEDIMENTOS 
INTERNOS 

DA FEC 

- Reordenamento dos Atos Administrativos da FEC de acordo com o que 
estabelece a Regulamentação de Serviço no 01/2006, de 23/05/2006, o 
que resultou em criação, revisão, simplificação ou revogação de diversos 
documentos legais da FEC visando à necessidade de sua padronização e 
adequação a essa Regulamentação. 
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- Reformulação da regulamentação sobre o horário de trabalho e os 
critérios de prestação de hora-extra dos funcionários da Administração 
Central da FEC, considerando a necessidade de uniformização destes 
procedimentos, a importância dos princípios éticos, da responsabilidade e 
de cooperação no ambiente de trabalho, com vistas a assegurar a 
qualidade dos serviços prestados pela Fundação (edição da 
Determinação de Serviço no 12/2006, de 23/05/2006). 
- Elaboração da Proposta de Plano de Contas para utilização no Sistema 
de Administração Financeira (SAF), com o objetivo de estruturar e 
sistematizar as contas utilizáveis da FEC, contendo diretrizes técnicas 
gerais e específicas que orientam a elaboração de registros dos atos 
praticados e dos fatos ocorridos na mesma, abrangendo os conceitos de 
contas e a tabela de conjugação que identifica e orienta a correlação de 
interdependência entre os componentes dos diferentes grupos – 
rubricas, elementos financeiros e tipos de lançamentos. 
- Elaboração da sistemática de consulta através de “perguntas 
freqüentes”, com suas respostas, para disponibilização no site da FEC, 
agrupadas em assuntos de modo a abranger as diversas atividades 
desenvolvidas pelos projetos, tendo como objetivo auxiliar, de forma 
mais ágil, os coordenadores e outros usuários no esclarecimento de suas 
dúvidas (edição da Ordem de Serviço no 05/2006, de 22/08/2006). 
- Alteração no Termo de Outorga e Aceitação de Bolsa, aprovada pelo 
Conselho de Administração em reunião de 3 de maio de 2006, mantendo 
os demais termos da Resolução no 08/2003 deste Conselho, que aprovou 
o Regulamento do Programa de Bolsas da FEC.  
- Criação de outras modalidades de bolsas pela FEC, em consonância 
com o que especifica o parágrafo 4o do artigo 2o da Resolução no 
08/2003, do Conselho de Administração, denominadas de bolsas-auxílio, 
como forma de atender a situações específicas demandadas por projetos, 
com termos de outorgas próprios.  
- Reformulação do formulário do Termo de Contratação de Serviços – 
Autônomo. 
- Reformulação da normatização sobre a concessão de diárias no âmbito 
da FEC, com vistas à atualização da tabela e dos procedimentos relativos 
ao pagamento das mesmas aos Diretores, Conselheiros e Funcionários da 
Fundação, como também aos participantes de Programas e Projetos a 
ela vinculados (edição da Determinação de Serviço no 14/2006, de 
23/05/2006). 
- Reformulação do formulário ”Solicitação de Diárias”, tendo em vista a 
necessidade de sua adequação às orientações geradas pela nova 
normatização.  
- Reformulação do formulário “Solicitação de Passagem/Hospedagem”.  
- Reformulação do formulário “Solicitação de Inscrição em Eventos”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RACIONALIZAÇÃO 
DOS 

PROCEDIMENTOS 
INTERNOS 

DA FEC 

- Criação do “Termo de Ciência e Responsabilidade”, a ser preenchido 
pelos Coordenadores de Projetos, em que estes declaram que os 
autônomos por eles indicados para prestarem serviços nos respectivos 
projetos não se inserem em quaisquer dos elementos que caracterizam a 
relação de emprego. 
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- Normatização em relação à cobrança de multa sobre “título em 
protesto” em nome da FEC decorrentes de aquisições de bens e serviços 
pelos projetos (edição da Regulamentação de Serviço no 03/2006, de 
04/09/2006). 
- Reformulação dos procedimentos adotados na aquisição de bens e 
serviços em projetos apoiados por convênios ou instrumentos 
congêneres (divulgação aos Coordenadores através do Ofício-Circular no 
05/2006, de 08/08/2006). 
- Elaboração da Prestação de Contas do exercício de 2005, 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. 
- Continuação do processo de implementação do projeto de 
informatização da FEC, com a execução das seguintes ações: 
      elaboração do cronograma de atividades prioritárias e definição da 
estratégia de ação para o ano; 
     consolidação da metodologia de atendimento aos usuários do 
sistema, com a realização no ano de: 
          250 atendimentos médios, por mês, incluindo suporte técnico, 
manutenção corretiva e/ou preventiva nos equipamentos e softwares da 
FEC; 
          30 atendimentos médios, por mês, por telefone e e-mail a 
coordenadores de projetos que apresentaram dificuldades de acesso aos 
módulos na WEB ou necessidade de suporte técnico; 
    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 82 horas durante todo o ano, num percentual de 0,936%; 
     desenvolvimento de dois módulos de envio de arquivo eletrônico 
para banco: um para pagamento de pessoal, o que gerou uma sensível 
redução do número de cheques emitidos; o outro módulo para envio de 
remessa para pagamento de pessoa jurídica, ficando pendente a sua 
utilização devido ao valor da taxa cobrada pelo Banco do Brasil; 
     consolidação do Sistema de Protocolo ao módulo de Cadastro de 
Projetos da FEC, com treinamento dos seus usuários, o que propiciou 
controle sobre os trâmites documentais demandados pelos projetos, 
denominados de documentos externos, sendo que os documentos que 
têm origem na própria FEC foram identificados como internos, 
possibilitando, assim, a informação sobre a situação de cada um deles: a 
sua localização por setor, quantitativos por tipo de documento, 
identificação do tempo médio entre a sua entrada e o seu destino final, 
entre outras informações gerenciais importantes; 
    implantação da rotina de exportação de arquivo “txt” com dados 
contábeis, a partir de informações extraídas do Sistema Financeiro; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RACIONALIZAÇÃO 
DOS 

PROCEDIMENTOS 
INTERNOS 

DA FEC 

   consolidação do novo sistema de Gerência de Recursos Humanos  
integrado aos demais módulos já implantados do Sistema de 
Administração da FEC, com armazenamento de todo o legado das 
informações até então processadas, com substituição integral do sistema 
anterior, sendo operacionalizado totalmente on-line;  
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- Divulgação da imagem institucional da FEC, através de folderes e 
outros instrumentos encaminhados a diversas entidades. 
-  Atualização do conteúdo da página da FEC na internet com a inclusão 
periódica de cursos, oportunidades e eventos. 
- Criação e divulgação de logomarca comemorativa dos 7 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 

 
 
 

IMAGEM 
INSTITUCIONAL - Participação institucional em eventos relacionados com a atuação da 

FEC em diferentes segmentos. 
  

- Captação de patrocínio e apoio a projetos e eventos da UFF e FEC junto 
a entidades públicas e privadas. 

 
 

GESTÃO 
DE PROJETOS 

- Orientação aos Coordenadores de Projetos quanto a diversos 
procedimentos específicos a serem observados pelos mesmos na 
execução de projetos, com o objetivo de contribuir para a melhoria das 
rotinas de trabalho, de tornar mais eficaz o fluxo de informações 
Fundação X Coordenadores (emissão de ofícios-circulares). 

  
- Renovação do convênio com a UFF objetivando a concessão de 
estágios a estudantes de graduação dessa entidade na FEC, com 
vigência até novembro de 2008. 
- Execução do convênio de Estágio com a UFF, com a concessão de 
estágios a estudantes de graduação da Universidade nas áreas de 
interesse da Fundação. 
- 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. 
- Suporte administrativo e operacional para a realização do Curso 
Microinformática para a Terceira Idade (três turmas), do Curso de 
Tecnologia da Computação (duas turmas), de Cursos de 
Mestrado/Doutorado (duas turmas) e mais diversos outros cursos para 
servidores da Universidade, coordenados pelo Departamento de 
Recursos Humanos da UFF. 
- Suporte ao software de processamento dos seguintes concursos 
públicos: UFF - Hospital Universitário Antônio Pedro para Médico e 
Técnico em Radiologia, UFF – Pólo Universitário de Rio das Ostras e 
Volta Redonda abrangendo cargos de nível médio e superior, UFF – 
Orquestra Sinfônica Nacional para músicos, UFF – Área de Enfermagem 
abrangendo cargo de nível médio e superior; OFES – Orquestra 
Filarmônica do Espírito Santo para músicos. 

RELACIONAMENTO 
COM A UFF 

- Desenvolvimento de um aplicativo para processamento das respostas 
dos questionários dos participantes do Fórum dos Festivais de Cinema da 
UFF.  
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- Preparação da documentação relativa ao processo de Prestação de 
Contas da FEC do exercício de 2005 para encaminhamento 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 
 
 

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. 
- Divulgação e veiculação de anúncios de cursos, concursos e licitações 
realizadas pela  FEC. 
- Prestação de informações aos entes contratantes da Administração 
Pública para o atendimento às solicitações dos órgãos de controle das 
respectivas esferas governamentais. 
- Manutenção 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, com novas metodologias de controle. 

 
 
 
 
 
 
 

RELACIONAMENTO 
COM OUTRAS 

INSTITUIÇÕES 

- Manutenção 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. 

  
- Execução do Plano de trabalho de 2006. 
- Elaboração do Plano de Trabalho de 2007. 
- Execução da Programação Orçamentária de 2006, com vistas à 
administração e funcionamento da FEC. 

PLANEJAMENTO 

- Elaboração da Programação Orçamentária de 2007, 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 
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Este setor consolidou a importância da assessoria prestada pela FEC aos 
coordenadores de projetos não só na elaboração, tramitação e negociação de propostas 
junto às principais agências de fomento, mas também na orientação quanto a diversos 
procedimentos específicos a serem observados pelos mesmos na execução de projetos, com 
o objetivo de contribuir para a melhoria das rotinas de trabalho, de tornar mais eficaz o 
fluxo de informações Fundação X Coordenadores.  

 
 Concursos públicos 

 
  Em 2004 foram executados 15 concursos, em 2005 houve uma retração em relação 

ao ano anterior, com a realização de três concursos, tendo em vista que os realizados com 
terceiros envolvia maior risco econômico-financeiro além de demandar maior utilização dos 
recursos administrativos da Fundação. Já em 2006 houve um início de incremento na 
realização dos concursos comparando-se com o ano anterior. 

 
Concursos realizados em 2006 (alguns com procedimentos iniciados em 2005)       
 

  → Universidade Federal Fluminense – Área de Enfermagem 
       

CARGO VAGAS INSCRITOS 
- Enfermeiro 9         1.410 
- Técnico em Enfermagem 9         1.432 
- Auxiliar de Enfermagem 5            671 
          Total         23        3.513 

 
      As inscrições foram realizadas no período de 24/10 a 11/11/2005, a aplicação da 
prova no dia 18/12/2005, a divulgação do resultado em 05/01/2006 e o resultado final em 
19/01/2006.  
 
 

    → Orquestra Filarmônica do Espírito Santo 
       

CARGO VAGAS INSCRITOS 
Músico – flautim 1            6 
Músico – oboé 3           10 
Músico – clarinete 2           14 
Músico – fagote 2            2 
Músico – trompa 3           11 
Músico – trompete 2           10 
Músico – trombone 2           14 
Músico – tuba 1             2 
Músico – percussão 1             3 
Músico – harpa 1             3 
Músico – contrabaixo 1             6 
Músico – violino 10           14 
Músico – viola 2             3 
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Músico – violoncelo 4             8 
           Total 35         106 

 
As inscrições foram realizadas no período de 20/12/2005 a 06/01/2006 e a aplicação 

da prova nos dias 30/01/2006 a 05/02/2006. 
 
 

    → UFF – Pólos Universitários de Rio das Ostras e Volta Redonda 
   

VAGAS CARGO 
R. Ostras V. Redonda   

INSCRITOS 

- Analista de Tecnologia da Informação - 1 29 
- Bibliotecário/Documentalista 1 - 69 
- Economista 1 1 39 
- Assistente de Administração 1 (1) 2 385 
- Técnico de Contabilidade 1 1 70 
- Técnico de Laboratório/Área Física 1 - 8 
                           Total 5 5 600 

     (1) Uma vaga para Portador de Necessidades Especiais 
  

As inscrições foram realizadas no período de 31/07 a 18/08/2006 e a aplicação da 
prova no dia 08/10/2006. 

 
 
→ UFF – Orquestra Sinfônica Nacional  
 

CARGO VAGAS INSCRITOS 
- Músico – violoncelo 1 5 
- Músico – viola 1 4 
- Músico – clarinete/clarone/   
               Requinta 1 8 
                  Total 3 17 

 
As inscrições foram realizadas no período de 03/04 a 20/04/2006 e a aplicação da 

prova nos dias 05/06 a 09/06/2006. 
 
 
→ UFF – Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) 
 

CARGO VAGAS INSCRITOS 
- Médico: medicina intensivista 2 23 
- Técnico em Radiologia 1 116 
                   Total 3 139 

 
As inscrições foram realizadas no período de 20/12/2005 a 06/01/2006 e a aplicação 

da prova nos dias 30/01 a 05/02/2006. 



RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA FEC - 2006 

 19/70

 
→ Escola Técnica do Arsenal de Marinha – ETAM/ENGEPRON 
 

VAGAS CURSO 
ETAM ENGEPRON 

INSCRITOS 

- Técnico em Eletrotécnica 30 (2 PNE) 4 (1 PNE) 203 
- Técnico em Estudos Navais 30 (2 PNE) 4 (1 PNE) 199 
- Técnico em Mecânica 30 (2 PNE) 4 (1 PNE) 146 
                Total 90 (6 PNE) 12 (3 PNE) 548 

        Nota – PNE: Portador de Necessidades Especiais 
 

As inscrições foram realizadas no período de 07/12 a 26/12/2006 e a aplicação da 
prova será no dia 07/01/2007. 

 
 

 Parceiros da FEC em 2006 

 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 
2006: 

Instituição Vinculação Jurídica 

1 Accenture do Brasil Ltda. Empresa Privada 
2 Agência Nacional De Vigilância Sanitária - ANVISA Órgão Público Federal 
3 Ampla Energia e Serviços S.A. - AMPLA Empresa Privada 

4 Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica – 
ABIPTI Fundação/Associação 

5 Associação Comunitária dos Amigos, Vizinhos e Moradores da 
Serra Negra Empresa Privada 

6  Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 
– ANPED Empresa Privada 

7 Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP Fundação/Associação 
8 Banco do Brasil S.A. Economia Mista 
9 Bayer S.A. Empresa Privada 
10 BJ Services do Brasil Ltda. Empresa Privada 
11 BSM Engenharia S.A. Empresa Privada 
12 CAEL Arquitetura e Construções Ltda. Empresa Privada 
13 Caixa Econômica Federal Órgão Público Federal 
14 CDR - Clínica de Doenças Renais S.A  Empresa Privada 
15 Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – ELETROBRAS Órgão Público Federal 
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16 Central Geradora Termelétrica Fortaleza S.A - CGTF Empresa Privada 
17 Centro de Gestão e Estudos Estratégicos – CGEE/RJ Órgão Público Estadual
18 Centro de Pesquisa de Energia Elétrica – CEPEL Fundação/Associação 
19 Chemtech Serviços de Engenharia e Software Ltda. Empresa Privada 
20 Columbia University Entidade Internacional
21 Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro – CEG RIO  Empresa Privada 

22 Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói - CLIN Órgão Público 
Municipal 

23 Companhia Siderúrgica de Tubarão Empresa Privada 
24 Companhia Vale do Rio Doce Empresa Privada 
25 Conselho Regional de Economia Empresa Privada 
26 Eletropaulo - Metropolitana Eletricidade de SP S.A. Órgão Público Estadual
27 EMS S.A. Empresa Privada 
28 Federação das Indústrias do Rio de Janeiro - FIRJAN Empresa Privada 
29 Ferrovia Centro Atlântica S.A.  Empresa Privada 
30 Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP Órgão Público Federal 
31 Fundação Casa de Rui Barbosa Fundação/Associação 

32 Fundação Centro de Ciências e Educação Superior à Distância do 
Estado do Rio de Janeiro – CECIERJ Fundação/Associação 

33 Fundação Educacional de Volta Redonda – FEVRE Fundação/Associação 

34 Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu - FENIG Fundação/Associação 

35 Fundação Escola Nacional de Seguros – FUNENSEG Fundação/Associação 

36 Fundação Interuniversitária de Estudos e Pesquisas sobre o 
Trabalho Fundação/Associação 

37 Fundação João Goulart Fundação/Associação 
38 Fundação Jorge Duprat Figueiredo – FUNDACENTRO Fundação/Associação 

39 Fundação Nacional de Desenvolvimento do Ensino Superior 
Particular Fundação/Associação 

40 Fundação Parque de Alta Tecnologia de Petrópolis - FUNPAT Fundação/Associação 
41 Fundação PROCEFET/RJ Fundação/Associação 
42 Fundação Roberto Marinho Fundação/Associação 

43 Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE Órgão Público Federal 

44 Furnas Centrais Elétricas S.A. – FURNAS Economia Mista 
45 Georadar Levantamentos Geofísicos S.A. Empresa Privada 
46 Indústrias Nucleares do Brasil S.A. – INB Economia Mista 
47 Infax Tecnologia & Sistemas Ltda. - INFX Empresa Privada 
48 Instituto de Segurança Pública – ISP/RJ Órgão Público Estadual
49 Instituto de Tecnologia em Fármacos Empresa Privada 

50 Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura - IICA Entidade Internacional

51 Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 
Industrial – IMETRO Empresa Privada 

52 Kodak Brasileira Comércio e Indústria Ltda. Empresa Privada 
53 Laboratório B. Braun S.A. Empresa Privada 
54 Light Serviços de Eletricidade S.A. - LIGHT Empresa Privada 
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55 Ministério da Cultura – MINC Órgão Público Federal 
56 Ministério da Saúde – MS Órgão Público Federal 
57 Ministério das Comunicações – MC Órgão Público Federal 
58 Ministério do Esporte – ME Órgão Público Federal 
59 MPX Termoceará Ltda. Empresa Privada 
60 Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS Fundação/Associação 
61 Organização  Pan-Americana da Saúde - OPAS Entidade Internacional
62 Petrobrás - Petróleo Brasileiro S.A. Economia Mista 
63 Ponte Rio-Niterói S.A.  Empresa Privada 

64 Prefeitura de Angra dos Reis/RJ Órgão Público 
Municipal 

65 Prefeitura Municipal de Bom Jesus de Itabapoana/RJ Órgão Público 
Municipal 

66 Prefeitura Municipal de Duque de Caxias/RJ Órgão Público 
Municipal  

67 Prefeitura Municipal de Lima Duarte/MG Órgão Público 
Municipal  

68 Prefeitura Municipal de São Gonçalo/RJ Órgão Públ. Municipal  

69 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD Entidade Internacional

70 Promon Engenharia Ltda. Empresa Privada 
71 Protubo Primus Processamento de Tubos S.A Empresa Privada 
72 Pyxis Consultoria de Gestão Empresarial Empresa Privada 
73 Samarco Mineração S/A Empresa Privada 
74 Sea Brasil Serviços Submarinos Ltda. Empresa Privada 
75 Secretaria de Estado da Infância e da Juventude – SEIJ/RJ Órgão Público Estadual
76 Secretaria de Estado de Educação – SEE/RJ Órgão Público Estadual
77 Secretaria de Estado e Cultura – SEC/RJ Órgão Público Estadual
78 Secretaria Geral da Presidência da República Órgão Público Federal 

79 Serviço de Apoio às micro e Pequenas Empresas do estado do rio 
de Janeiro - SEBRAE /RJ Empresa Privada 

80 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC/RJ Empresa Privada 
81 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI/RJ Empresa Privada 

82 Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR/RJ Empresa Privada 

83 Serviço Social do Comércio – SESC/RJ Empresa Privada 
84 Siemens Ltda. Empresa Privada 
85 Sprink Segurança Contra Incêndio Ltda. Empresa Privada 
86 Suporte Consultoria e Projetos Ltda. Empresa Privada 
87 Synthelabo Farmacêutica Ltda. - SANOFI Empresa Privada 
88 Termomacaé Ltda. Empresa Privada 
89 Tribunal Regional Federal da 2ª Região – TRF/RJ Órgão Público Federal 
90 Universidade da Força Aérea – UNIFA Órgão Público Federal 
91 Universidade Federal Fluminense - UFF Órgão Público Federal 
92 Waltham Foundation Entidade Internacional
93 Webb Negócios S.A. Empresa Privada 
94 Wt Securitizadora de Créditos Imobiliários S.A. - RJ Empresa Privada 
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 Em 2006 a FEC teve parceria com 94 instituições, incluindo 29 órgãos públicos (13 
federais, 6 estaduais, 6 municipais e 4 de economia mista), 44 empresas privadas, 16 
fundações/associações e 5 instituições internacionais, cuja participação dessas entidades por 
tipo de vinculação jurídica é mostrada no gráfico adiante: 

PARCEIROS DA FEC POR TIPO DE VINCULAÇÃO 
JURÍDICA - 2006

30,9%

17,0% 5,3%

46,8%

Órgãos Públicos

Empresas Privadas

Fundações e
Associações
Entidades
Internacionais

 

 
 
 
→ 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 2006:  
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 → FAZENDO CULTURA 
 
              ⇒ Orquestra Sinfônica Nacional da UFF (FEC 1994) 
  
Vigência: 26/09/06 a 26/02/07 Unidade: Departamento de Difusão 
Coordenador: Leonardo C. Guelman                    Cultural/UFF   
 Financiador: UFF 
  
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. 
  
 

     ⇒ V Araribóia Cine (FEC 1945) 
  
Vigência: 20/10/06 a 20/04/07   Unidade: Departamento de Difusão 
Coordenador: Maria Teresa M. de Moraes                  Cultural/UFF   
 Financiador: Ministério da Cultura    
  
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. 
Além da mostra principal, o evento conta com outras atividades paralelas, tais como exibição 
de longas-metragens, palestras, debates e oficinas sobre o tema, cuja realização pela UFF 
tem a parceria da Prefeitura de Niterói e do Ministério da Cultura. 
 
 

     ⇒ Interculturalidades: 4o Encontro de Culturas (FEC 1898) 
  
Vigência: 01/03/06 a 30/11/06        Unidade: Departamento de Difusão 
Coordenador:  Leonardo C. Guelman                     Cultural/UFF   
 Financiador: Ministério da Cultura    
  
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 conta com a participação 
da comunidade e de convidados entre músicos, atores, diretores, cineastas, bailarinos, 
pensadores, pesquisadores e artistas plásticos que fazem dos espaços do Centro de Artes da 
UFF locais privilegiados de criação e reflexão.  
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     ⇒ Pesquisa Etnográfica do Programa “Os Trilheiros” (FEC 1891) 
  
Vigência: 20/01/06 a 01/02/07      Unidade: FEC 
Coordenador: Julio César de Souza   Financiador: Fundação Roberto Marinho    
                              Tavares  
  
Objetiva-se com esta pesquisa a veiculação, no canal Educativo Futura, do programa “Os 
Trilheiros”, em Minas Gerais e Parati, mediante a realização de pesquisa etnográfica, grupos 
focais e entrevistas com jovens participantes e seus familiares do referido projeto. A meta 
principal deste projeto é o fortalecimento do capital humano e social das comunidades, 
permitindo que os jovens de envolvam com práticas de cidadania, trabalho coletivo e 
capacitação técnica em produção de vídeo.  Parte-se do pressuposto que este programa deve 
promover nos jovens algum tipo de impacto desde a participação na seleção, passando pela 
execução até a conclusão da gravação e o posterior regresso dos mesmos as suas respectivas 
comunidades e famílias. Como os protagonistas do programa submetem-se a uma exposição 
continuada da imagem, típica do gênero “reality-show”, há que se indagar como se manifesta 
naqueles jovens esta condição de se encontraram sob exposição na mídia e como ela pode 
afetá-los na trajetória de sair do anonimato, se tornar estrela para, em seguida, retornar à 
condição do anonimato, pois aqueles que protagonizam o programa se submetem a uma 
experiência que, de algum modo, transforma a consciência dos jovens, tornando-a bem 
distinta da condição que caracterizava antes do ingresso ao programa. 
  

 
            ⇒ Saberes da Construção: Casas de Colono e de Trabalhadores em Assentamentos 
Fluminenses (FEC 1602) 
  
Vigência: 10/12/04 a 10/01/06    Unidade: Instituto de Ciências Humanas e 
Coordenador: Lea de Lourdes   Calvão                  Filosofia/UFF 
 Financiador: Petrobras    
  
Ao longo do processo histórico da implantação do colonato na cafeicultura fluminense, entre 
o final do século XIX e meados do século XX, a casa do colono ocupou um lugar central no 
estabelecimento e na manutenção das condições de sujeição impostas aos trabalhadores 
dentro deste sistema. Este trabalho teve por objetivo o inventário, a preservação e a 
divulgação dos saberes e técnicas artesanais destas casas, construídas nessa região em pau-
a-pique e adobe, em processo de desaparecimento, assim como os diversos saberes 
relacionados à sua construção e recriação. São casas ecológicas, funcionais, de grande 
plasticidade e baixo custo, fazendo parte de um patrimônio cultural, material e imaterial, 
cujas origens remontam ao período inicial do Brasil colonial e aos modelos e técnicas criados, 
originalmente, com a influência das culturas africana, indígena e, principalmente, ibérica. O 
estudo foi desenvolvido particularmente junto a um grupo de ex-colonos do município de 
Trajano de Moraes, região serrana do norte fluminense. 
Como desdobramento da pesquisa, foi desenvolvida uma série de atividades no âmbito da 
educação patrimonial, articulando esses saberes tradicionais a resultados de pesquisas 
contemporâneas sobre métodos de construção de terra realizadas por ONG’s e outras 
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instituições, nacionais e internacionais. Entre essas atividades, foram de especial relevância a 
montagem de uma exposição itinerante, a produção de material didático e a realização de 
oficinas junto aos assentamentos rurais, às escolas dessas localidades e na UFF, no curso de 
formação de professores.  
 
 

       ⇒ Organização do Acervo Arquivístico da Seção Judiciária do TRF/RJ (FEC 1807) 
  
Vigência: 02/10/05 a 02/12/07    Unidade: Núcleo de Documentação/UFF 
Coordenador: Maria da Penha F. Sampaio Financiador: Tribunal Regional Federal da  
                        2ª Região 
  
A história do Brasil está sendo resgatada com a recuperação de documentos de grande valor 
histórico, pertencentes aos arquivos da Justiça Federal, que retratam o país desde o período 
imperial (século XIX), passando pela Primeira República, até o início da década de 1970. Na 
primeira fase do projeto que foi iniciada em maio de 2004, foram analisados 17 mil 
documentos do período de 1890 a 1937 e, dentre estes, nove mil processos judiciais já estão 
descritos na web. Os pesquisadores do mundo inteiro já podem consultar estes dados no site 
www.ndc.uff.br/trf , no link busca na base de dados. Todo trabalho de recuperação dos 
arquivos, nesta primeira fase, foi executado por uma equipe multidisciplinar, a maioria da 
UFF, composta de 42 pessoas entre técnicos, professores e alunos de Arquivologia, História e 
Direito e Conservação (especialidade que trata da conservação, higienização e restauração de 
documentos). No meio de tantos documentos, algumas raridades, como a assinatura do 
Imperador Pedro II. Trata-se de uma carta patente de um instrumento musical, assinada pelo 
Imperador, mas que foi julgada nula por não ser considerada uma invenção, conforme 
comprovavam as fotografias anexadas ao processo. Com a recuperação do acervo da Justiça 
Federal a comunidade científica será uma das grandes beneficiadas. Será possível consolidar 
conhecimentos em diversas áreas e conhecer toda a trajetória institucional do Poder 
Judiciário no Brasil. O resgate destes documentos possibilita, ainda, o conhecimento de 
características técnicas de materiais utilizados naquela época, como os tipos de papel, marcas 
d'águas, tintas, selos da justiça e comemorativos, entre outros. Ao analisar os processos 
judiciais da Primeira República, os pesquisadores da UFF conseguiram desvendar alguns 
aspectos do dia-a-dia dos cidadãos, com detalhes sobre as mudanças que o país atravessou 
desde a proclamação da República. O Rio de Janeiro, que foi capital do Império e da 
República até 1960, é retratado através destes documentos. A história do Brasil está sendo 
resgatada com a recuperação de documentos de grande valor histórico, pertencentes aos 
arquivos da Justiça Federal, que retratam o país desde o período.  
 
 
 
      → PROMOVENDO EVENTOS 
 
                ⇒ XV Jornada da Faculdade de Nutrição (FEC 1974) 
  
Vigência: 29/10/06 a 29/12/06   Unidade: Faculdade de Nutrição/UFF 
Coordenador: Heloisa Helena R. Mantovani Financiador: inscrições 

http://www.ndc.uff.br/trf
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A Jornada da Faculdade de Nutrição tem como clientela principal o corpo discente do Curso 
de Graduação de Nutrição da UFF, mas foi aberta à comunidade em geral envolvida com o 
tema. Baseado no levantamento das sugestões apresentadas na jornada anterior com vistas 
a verificar o conhecimento e as expectativas dos participantes, esta XV Jornada apresentou o 
tema “Alimentos e Nutrição: Estratégias para o Aprimoramento Profissional”, com o objetivo 
principal de discutir a nutrição como importante fator de saúde. O enfoque deste evento foi a 
capacitação e qualificação de recursos humanos e de gestores de políticas públicas de saúde, 
com vistas à promoção da saúde e da qualidade de vida. 
 
 

               ⇒ IX International Conference on Nucleus Collisions (FEC 1949) 
  
Vigência: 24/07/06 a 24/01/07    Unidade: Departamento de Física/UFF 
Coordenador: Paulo Roberto S. Gomes Financiador: FINEP    
  
Este evento é um dos mais importantes e tradicionais na área de Física Nuclear, promovido 
pelo IUPAP (International Union of Pure and Applied Physics), realizado de três em três anos. 
Neste ano, o Brasil foi escolhido pra sediar esta conferência, na cidade do Rio de Janeiro. 
Participaram deste evento os mais proeminentes cientistas da área de vários países, 
oferecendo, portanto, à comunidade brasileira uma grande oportunidade de participar 
ativamente do cenário de grandes conferências internacionais e de divulgar os trabalhos dos 
pesquisadores brasileiros e, particularmente, da UFF. A instituições anfitriãs deste evento 
foram a Sociedade Brasileira de Física (SBF), a Universidade de São Paulo (USP) e a 
Universidade Federal Fluminense (UFF), com o apoio da FINEP, CNPq, CAPES, FEPARJ, 
FAPESP, CNEN, o Centro Latino-Americano de Física (CLAF) e o International Center 
Theoretical Physics (ICTP). As palestras e os painéis durante o evento apresentaram revisão 
sobre os tópicos mais atuais de Física Nuclear através de renomados especialistas dos 
respectivos temas, ativos em aspectos teóricos e experimentais da área. Além de importantes 
e conhecidos cientistas exporem seus recentes trabalhos, houve a oportunidade de que 
pesquisadores mais novos, incluindo estudantes de doutorado, apresentassem seus trabalhos 
com a posterior publicação. 
 
       

              ⇒ 3o Encontro em Tópicos Especiais em Clínica Médica de Felinos (FEC 1882) 
  
Vigência: 02/01/06 a 31/12/06   Unidade: Faculdade de Veterinária/UFF 
Coordenador: Maria Cristina N. e Castro Financiador: inscrições    
  
Este encontro objetivou a realização de palestras com informações atualizadas sobre 
investigação diagnóstica, protocolos terapêuticos de doenças e temas relacionados ao bem- 
estar do animal.  
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 → GARANTINDO A SAÚDE 
 
                ⇒ Estudo e Pesquisa de Doença de Parkinson no HUAP (FEC 1959) 
  
Vigência: 01/08/06 a 31/08/07                   Unidade: HUAP/UFF 
Coordenador: Marcos Raimundo G. de  Financiador: Laboratório Novartis   
                          Freitas   
  
A doença de Parkinson está sendo estudada no Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), 
no seu Serviço de Neurologia, com o objetivo de tornar a unidade uma referência na 
assistência a pessoas que apresentam doenças extra-piramidais e desordens do movimento, 
em parceria, através de convênio, com o Laboratório Novartis, esperando-se ter, ao final 
desta pesquisa, o perfil do paciente brasileiro com esta doença.   Segundo dados da 
Organização Mundial de Saúde (OMS), a doença de Parkinson acomete cerca de 1% da 
população mundial acima de 65 anos. No HUAP são atendidos, em média, de 15 a 20 
pacientes por semana, na faixa etária acima de 50 anos.  A doença de Parkinson foi descrita 
pela primeira vez em 1817, pelo médico inglês James Parkinson. É uma doença crônica e 
progressiva que afeta, principalmente, pessoas acima de 65 anos. Sua causa ainda é 
desconhecida, mas seus sintomas resultam, na maior parte dos casos, da falta de dopamina 
no cérebro. A dopamina é um neurotransmissor sintetizado por certas células nervosas, que 
age em regiões do cérebro, promovendo, entre outros efeitos, a sensação de prazer e a 
motivação e tem como função a atividade estimulante do sistema nervoso central. Os 
principais sintomas apresentados pelos pacientes com doença de Parkinson são os tremores, 
a rigidez muscular, a pobreza de movimentos com a diminuição da mobilidade, alterações 
cognitivas em alguns pacientes como perda de memória e depressão. Alguns apresentam 
dificuldade na fala, a voz fica baixa e as palavras não são bem articuladas. A doença de 
Parkinson não pode ser curada por medicamentos, mas eles podem contribuir para a 
melhoria dos sintomas e da qualidade de vida do paciente. A mais utilizada é a droga 
levodopa, que atua como precursor da dopamina. O medicamento, no entanto, costuma 
apresentar efeitos colaterais depois de três anos de uso. Este projeto prevê um atendimento 
global, multidisciplinar, realizado uma vez por semana para cada paciente, de modo que este 
possa aprender a tomar a medicação, sendo atendido por uma equipe composta de 
neurologista, fisioterapeuta e enfermeira especializados em doenças neurológicas. 
 

 
         ⇒ Implementação de Ações de Acompanhamentos Terapêuticos (FEC1699)  
  
Vigência: 11/12/04 a 05/03/06         Unidade: Centro de Ciências Médicas/UFF 
Coordenador: Eduardo Passos   Financiador: Ministério da Saúde    
  
O acompanhamento terapêutico nasce em um contexto institucional do movimento de 
reforma psiquiátrica, visando, entre outros, a reforma dos equipamentos hospitalares e a 
descentralização da posição do hospital psiquiátrico no atendimento a pacientes em uma rede 
extra-hospitalar composta por ambulatórios de saúde mental e serviços substitutivos 
territorializados de atenção diária aos portadores de transtornos mentais. Os Centros de 
Atenção Psicossociais (CAPS) tornaram-se, então, dispositivos fundamentais no processo de 
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transformação para uma assistência psiquiátrica de qualidade, que amplifica seus limites para 
além das estratégias medicamentosas e psicoterapêuticas, compreendendo e abarcando 
outros campos e ações como moradia, trabalho assistido, lazer e cultura como formas 
legítimas e eficazes na produção de vida e da saúde desta clientela. Os CAPS, bem como 
outras iniciativas de garantia e inclusão social aos portadores de transtornos mentais, 
conquistam novos espaços e se configuram como políticas públicas consolidadas pelo 
Ministério da Saúde. Este projeto tem como finalidade consolidar ações do Programa de 
Acompanhamento Terapêutico no CAP Rubens Corrêa, em Irajá, que cobre 28 bairros da 
cidade do Rio de Janeiro, e ainda implementar este serviço no CAPS Arthur Bispo do Rosário, 
de modo a diminuir radicalmente o circuito internação-desinternação, servindo como 
instrumento que potencialize o trabalho de inserção psicossocial dos seus usuários, de forma 
a possibilitar a expansão de suas redes de vivências e, assim, ter o CAPS como porta de 
saída,  contribuindo com os outros dispositivos para o tratamento, com acompanhamento dos 
usuários que apresentam dificuldades em estabelecer vínculos. 
 

 
                 ⇒ Estudo Reach (FEC 1553) 
  
Vigência: 10/06/04 a 10/06/06 Unidade: Faculdade de Medicina/UFF 
Coordenador: Evandro Tinoco  Mesquita Financiador: Sanofi-Synthelabo Farmacêutica    
                        Ltda. 
  
Este projeto objetiva a elaboração de um registro internacional prospectivo observacional 
com indivíduos sob risco de eventos atereotrombóticos - REACH. Essa pesquisa foi realizada 
em pacientes do HUAP, devidamente selecionados e esclarecidos quanto ao estudo, para 
obtenção e registro dos dados clínicos e laboratoriais necessários para o acompanhamento 
dos mesmos, com definição em Protocolo, sendo que seu resultado será divulgado em 
eventos e em publicações nacionais. 
              

 
                ⇒ Implantação de Atenção Domiciliar no Âmbito da Saúde nos Estados do Rio de 
Janeiro e Minas Gerais (FEC 1947) 
  
Vigência: 18/07/06 a 31/12/06 Unidade: FEC e Centro de Ciências Médicas/ 
                   UFF 
Coordenador: Túlio Batista Franco Financiador: Organização Pan-Americana 
                        de Saúde (OPAS) 
  
A intenção de manter elevados índices de oferta e reduzir os custos dentro da modalidade da 
atenção hospitalar vem, dadas as suas características de diversidade de aspectos e de 
estrutura de financiamento, exigir uma abordagem técnico-científica, particularmente para 
uma modelagem de projeto, estudo de custos e repercussões sobre os beneficiários 
assistidos e sobre a racionalidade da saúde suplementar. Níveis de intervenção terapêutica, 
intensidade de cuidados realizada de forma segura em ambiente domiciliar, critérios de 
inclusão e exclusão, de ingresso e de saída, bem como diretrizes assistenciais para garantia 
da padronização e qualidade nas diversas alternativas de enfrentamento de agravos e 
doenças prevalentes, bem como a eleição de grupos prioritários e a relação contratual entre 
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operadora e prestadores para a oferta deste tipo de serviços, são algumas das questões que 
merecem investigação. Assim, o projeto em tela teve por objetivo realizar modelagem de 
atenção domiciliar, com levantamento de modelos assistenciais e organizacionais para esta 
modalidade de cuidado na saúde suplementar, particularmente a usuários de dependência 
funcional passíveis de intervenções terapêuticas, de modo a assegurar melhora na autonomia 
e no enfrentamento da questão do alívio do sofrimento e de morte humanizados, procurando 
observar neste contexto a estrutura de microregulação desse processo. 
 

 
             ⇒ Estudo Comparativo de Betametasona no Tratamento de Curta Duração das 
Exacerbações de Dermatite Atípica (FEC 2009) 
  
Vigência: 01/09/06 a 30/03/07   Unidade: HUAP/UFF 
Coordenador: Beni Olej        Financiador: EMS S. A.    
  
Este projeto tem a finalidade de realizar estudos clínicos quanto ao uso de betametasona no 
tratamento de curta duração das exacerbações de dermatite atípica, através da Unidade de 
Pesquisa Clínica do Hospital Universitário Antonio Pedro (HUAP), em conformidade com 
Protocolo específico.  
     

 
             ⇒ Estudo Comparativo de Duas Formulações de Aciclovir no Tratamento das 
Exacerbações de Herpes Labial (FEC 2010) 
  
Vigência: 01/09/06 a 30/08/07      Unidade: HUAP/UFF 
Coordenador: Beni Olej   Financiador: EMS S. A.    
  
Este projeto tem a finalidade realizar estudos clínicos quanto ao uso de duas formulações de 
Aciclovir no tratamento das exacerbações de herpes labial, através da Unidade de Pesquisa 
Clínica do Hospital Universitário Antonio Pedro (HUAP), em conformidade com  Protocolo 
específico.  
 

 
            ⇒ Novos Trifluormetilindoes como Potenciais Inibidores de Transcriptase Reversa – 
HIV – 10 (FEC 1840) 
  
Vigência: 13/12/05 a 01/06/06     Unidade: Laboratório de Biologia Molecular/ 
                  UFF  
Coordenador: Izabel Cristina de P. P Financiador: Instituto de Tecnologia em 
                        Fármacos - Manguinhos 
  
Este projeto tem como finalidade determinar a citotoxicidade dos novos inibidores de 
transcriptase reversa, sintetizados no laboratório de pesquisa, efetuando testes 
farmacológicos das substâncias com a utilização da enzima transcriptase reversa como cepa. 
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 → APOSTANDO NOS JOVENS 
 
 

             ⇒ Educação de Jovens e Adultos (FEC 1928) 
  
Vigência: 01/03/06 a 31/12/06    Unidade: FEC 
Coordenador: Lia Vargas Tiriba Financiador: UNITRABALHO  
  
Este projeto visa a produzir materiais didáticos e pedagógicos para o 1o e 2o segmentos do 
Ensino Fundamental para jovens e adultos, com base nas diretrizes curriculares nacionais 
para educação dos mesmos, tendo como destaque o tema “trabalho”.  Houve a participação 
dos diversos segmentos da sociedade civil organizada das diversas regiões do Brasil, com 
experiência na produção de material pedagógico, de modo  que seja expressa a diversidade 
cultural do país. Esse envolvimento foi essencial, pois assegurou que os materiais pudessem 
contemplar às questões de etnia, raça e gênero, instrumentalizando os educadores e 
educandos no processo de reflexão e construção do conhecimento. Além da elaboração do 
material, foram realizados ainda cinco seminários regionais de formação de formadores, 
sendo um em cada região do Brasil, visando a qualificação dos profissionais que atuam na 
EJA para a utilização de novos materiais didáticos, profissionais que atuarão como 
multiplicadores nos sistemas de ensino. O material foi disponibilizado pelo MEC a todos os 
sistemas de ensino do país, beneficiando cerca de 3 milhões de jovens e adultos.  
 

 
             ⇒ Agente Jovem (FEC 1914) 
  
Vigência: 20/04/06 a 31/12/06 Unidade: Núcleo de Pesquisas, Informações e 
               Políticas Públicas (DATAUFF) 
Coordenador: André Augusto P. Brandão Financiador: Programa das Nações Unidas 
                  para o Desenvolvimento (PNUD) 
  
O “Agente Jovem” é um programa do Governo Federal destinado aos jovens de 15 a 17 anos 
em situação de risco social no Brasil, que visa o seu desenvolvimento pessoal, social e 
comunitário. Proporciona capacitação teórica e prática, por meio de atividades que não 
configuram trabalho, mas que possibilitam a permanência do jovem no sistema de ensino, 
preparando-o para inserção no mercado, integração à família, à comunidade e à sociedade, 
de modo a prepará-lo para atuar como agente de transformação e desenvolvimento de sua 
própria comunidade. Além disso, contribui para a diminuição dos índices de violência, do uso 
de drogas, das doenças sexualmente transmissíveis e da gravidez não planejada.  Capitais e 
municípios com grande concentração de jovens em situação de risco, com  baixo Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH) são prioritários para implantação do programa. 
 

  
                ⇒ Projeto Creche UFF (FEC 1382) 
  
Vigência: 01/01/06 a 31/12/06       Unidade: Pró-Reitoria de Extensão/UFF 
Coordenador: Mônica B. de Menezes  Financiador: De Paulo Editora Ltda. (DP&A) 
                          Picanço    
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A Creche da UFF tem o propósito de atender a filhos de alunos, professores e funcionários da 
Universidade, além de criar campo de estudo, pesquisa e extensão para diversas áreas como 
Educação, Psicologia, Serviço Social e Saúde, cujo espaço vem sendo ampliado para 
pesquisadores de diversas outras áreas e para o desenvolvimento de inúmeros trabalhos 
acadêmicos. O fio condutor que tece as ligações entre os diferentes projetos é a busca de um 
planejamento pedagógico participativo afinado com os desafios e necessidades da educação 
na contemporaneidade. Os projetos se baseiam na ênfase da brincadeira como meio 
privilegiado para a construção do conhecimento, através da qual o desenvolvimento pode 
alcançar níveis mais complexos. Assim, este projeto visa a promover o apoio para o 
desenvolvimento da Creche da Universidade, conciliando com as propostas acadêmicas de 
natureza multidisciplinar nas áreas de pesquisa, extensão e estudo da criança de 0 a 6 anos. 
 
 
 → PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE 
 
 
             ⇒ Suporte à Gestão de Segurança, Meio Ambiente e Saúde (FEC 1824) 
  
Vigência: 01/11/05 a 01/11/09        Unidade: FEC/Escola de Engenharia/UFF 
Unidade: FEC/Escola de Engenharia/UFF Financiador: Petrobras 
  
A ecologia nos empreendimentos realizados por diversas empresas tem sido alvo de 
preocupação. Nos últimos aos, a Petrobras vem aumentando o seu número de indicadores 
ambientais, sociais e econômicos e iniciando a utilização daqueles relativos à ecoeficiência, 
com investimento em energias alternativas, na redução do consumo de energia e de água e 
nas emissões atmosféricas de gases de efeito estufa. Um dos fatores que contribuem para 
aumentar a competitividade das empresas é usar os recursos produtivamente. O desafio que 
a competição global requer seria o uso da inovação para aumentar a produtividade e, ao 
mesmo tempo, reduzir o impacto ambiental. Seguindo a tendência internacional, os setores 
produtivos nacionais têm recorrido com freqüência crescente às tecnologias mais eficientes e 
limpas, com o objetivo de melhor aproveitar as matérias-primas, diminuir rejeitos, resíduos e 
efluentes, reutilizar e reciclar produtos do processo industrial. Toda esta transformação tem 
um dos seus focos estratégicos na gestão do conhecimento em Tecnologias Limpas. Nesse 
sentido, a ênfase nas competências para promover relações sinergéticas entre a Universidade 
e o setor produtivo torna-se ainda mais oportuna e fundamental. Diante deste contexto, este 
projeto tem como finalidade oferecer serviços de suporte à gestão de segurança, meio 
ambiente e saúde para atender às necessidades das unidades das áreas de exploração e 
produção da Petrobras. 
 

 
              ⇒ Projeção de Paisagens Futuras na Bacia Amazônica (FEC 1702) 
  
Vigência: 02/01//06 a 31/01/07 Unidade: Departamento de Geografia/UFF 
Coordenador: Cláudio Belmonte da A.  
                           Bohrer Financiador: Columbia University 
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Este projeto visa a realizar pesquisa sobre a distribuição da floresta amazônica, analisando os 
efeitos da infra-estrutura de transporte e dos fatos políticos em relação à ecologia. 
 

 
              ⇒ Elaboração de Diagnóstico Ambiental (FEC 1901) 
  
Vigência: 20/02/06 a 20/08/06   Unidade: Departamento de Engenharia 
                   Civil/UFF 
Coordenador: Rodrigo Menezes R. de Financiador: Indústrias Nucleares do Brasil 
                           Almeida                        S.A.(INB) 
  
A ecologia nos empreendimentos realizados por diversas empresas tem sido alvo de 
preocupação. Assim, há a necessidade de um diagnóstico ambiental para avaliação da saúde 
humana, planejando a descontaminação da Usina da INB, de modo a atender às exigências 
técnicas apresentadas pela Prefeitura de São Paulo, CEFESB e CNEN, com a realização das 
seguintes atividades: levantamento de informações gerais e do histórico do sítio, da 
localização, do clima, da hidrologia e hidrogeologia; modelagem com avaliação de risco à 
saúde humana; situação radiológica atual do sítio (solos e águas subterrâneas); 
planejamento das atividades de descontaminação (solo, águas de superfície, subsuperfície); 
gerenciamento e organização (estrutura organizacional, serviço de radioproteção, garantia de 
qualidade); proteção radiológica (plano de radioproteção ocupacional, controle radiológico 
ambiental); plano de gerência de rejeitos. 
 

 
             ⇒ Pesquisa e Monitoramento de Qualidade da Água e Estimativa de Participação da 
Unidade REDUC (FEC 1855) 
  
Vigência: 04/01/05 a 04/11/06 Unidade: Departamento de Geoquímica/UFF 
Coordenador: Ricardo Erthal Santelli   Financiador: Petrobras  
  
A UN-REDUC, durante anos, tem sido alvo preferencial de órgãos ambientalistas em termos 
de responsabilização pela poluição de águas fluviais, estuarinas e da Baía de Guanabara na 
sua porção noroeste. Entretanto, a UN-REDUC já vem fazendo investimentos no controle de 
seus efluentes líquidos. Assim, é preciso de uma forma científica, rigorosa e definitiva, 
demonstrar a real contribuição desta Unidade, atual e pretérita, na contaminação de águas e 
sedimentos em sua área de influência, notadamente o cálculo da relação entre as cargas de 
contaminantes globais (de todas as fontes) e as lançadas pela UN-REDUC no sistema flúvio-
estuarino local. O objetivo deste projeto, assim, é pesquisar e monitorar a relação entre as 
cargas dos principais contaminantes lançadas pelo efluente da UN-REDUC no Rio Iguaçu e as 
cargas totais (oriundas de outras fontes) transportadas por este rio e as que aportam na 
região estuarina formada pelos rios Iguaçu e Sarapuí na Baía de Guanabara, no estado do Rio 
de Janeiro.  
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                  ⇒ Piatam Oceano (FEC 1919) 
  
Vigência: 28/04/06 a 28/04/08 Unidade: Departamento de Geologia/UFF 
Coordenador: Cleverson Guizan Silva   Financiador: Petrobras  
  
O Programa Piatam, apoiado pela Petrobras, tem o objetivo de monitorar as atividades de 
produção e transporte de petróleo e gás natural em toda a Amazônia Brasileira, nas regiões 
costeiras e nas bacias da margem equatorial. Como parte deste Programa, o Projeto Piatam 
Oceano, em sua primeira fase de estudos, é responsável pelo levantamento e organização de 
todas as informações ambientais na região oceânica das bacias da Foz do Amazonas, Pará-
Maranhão e Barreirinhas.  A Fiocruz participa do projeto, sendo co-responsável pela 
coordenação da área de oceanografia biológica, desenvolvendo atividades relacionadas à 
compilação, à análise e ao mapeamento da biota marinha na área de interesse deste projeto. 
 
  
 → REALIZANDO PESQUISA 
 
 
               ⇒ Programa Bolsa-Família (FEC 1880) 
  
Vigência: 31/01/06 a 30/03/06       Unidade: Núcleo de Pesquisas,Informações e  
              Políticas Públicas( DATAUFF) 
Coordenador: Victor Hugo de C. Gouvêa Financiador: Programa das Nações Unidas  
                   para o Desenvolvimento(PNUD) 
  
O Programa Bolsa-família é o principal componente da política Fome Zero no Brasil. Iniciado 
em outubro de 2003, atingindo cerca de 9 milhões de famílias com renda familiar per capita 
abaixo de R$ 100,00, em mais de 5.400 municípios brasileiros. Diante da magnitude dos 
recursos orçamentários envolvidos em sua execução, é necessário entender a avaliação do 
público beneficiário a respeito do Programa, dimensionando a percepção dos mesmos sobre o 
impacto da bolsa-família na melhoria de suas condições de vida.  O projeto, assim, tem o 
objetivo de realizar pesquisa de avaliação, de abrangência nacional, para investigar as 
percepções dos beneficiários do Programa Bolsa-Família sobre suas condições de segurança 
alimentar e nutricional, principalmente sobre as mudanças referentes à qualidade e à 
quantidade de alimentos consumidos pelas famílias beneficiárias, traçando o perfil dos 
mesmos quanto ao sexo, idade, nível de renda, grau de instrução, tipo de educação, 
endereço, hábitos e padrões de consumo alimentar etc. 
 

 
                ⇒ Escola Aberta – Educação, Cultura, Esporte e Lazer (FEC 2002) 
  
Vigência: 20/10/06 a 20/05/07              Unidade: Núcleo de Pesquisas,Informações e    
                  Políticas Públicas( DATAUFF) 
Coordenador: André Augusto P. Brandâo    Financiador: UFF  
  
O Programa Escola Aberta se apresenta como uma possibilidade concreta de construção de 
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uma nova relação entre estudantes universitários oriundos de espaços populares e 
estudantes de educação básica, matriculados na rede pública de ensino, cujas escolas estão 
cadastradas junto ao este programa. Objetiva promover a melhoria da qualidade da educação 
no país, ampliando as oportunidades de acesso a atividades educativas, culturais, esportivas, 
de lazer e de geração de renda por meio de abertura de escolas públicas de 5a a 8a séries do 
ensino fundamental e do ensino médio nos fins de semana. As atividades serão abertas a 
toda a comunidade e visam à melhoria do relacionamento entre professores, alunos e 
familiares, de maneira a reduzir os índices de violência entre os jovens, sobretudo entre 
aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social. O público-alvo são 
estudantes do ensino fundamental e médio de escolas localizadas nos municípios de Niterói, 
São Gonçalo, Marica, Itaboraí e Rio Bonito, no estado do Rio de Janeiro, estimando-se 
atender cerca de 2.000 alunos. O projeto propõe-se, na busca pelos seus objetivos, a 
aplicação de metodologias inovadoras de ensino/aprendizagem através de oficinas de direitos 
humanos, “leituração” e de arte cultural popular. A execução deste projeto promoverá assim 
o fortalecimento e a integração do sistema educacional através de progressiva articulação de 
ações comuns entre a Universidade, a rede pública de ensino e as comunidades do entorno 
das unidades escolares, possibilitando o estabelecimento de imagem institucional da UFF 
como centro qualificado de ensino, pesquisa e extensão, bem como a participação dessa 
Instituição como influenciadora e políticas públicas de caráter educacional e social. 
 

 
              ⇒ Análise de Nitropoliaromáticos em Material Particulado de Diesel (FEC 1231) 
  
Vigência: 19/02/01 a 30/01/07  Unidade: Instituto de Química/UFF 
Coordenador: Aníbal Duarte P. Netto   Financiador: FINEP  
  
Nitropoliaromáticos (NHPAs) são derivados nitrados de hidrocarbonetos policíclicos 
aromáticos cuja importância está relacionada às propriedades mutagênicas e carcinogênicas 
que muitos apresentam. Dados experimentais indicam que estas substâncias são 
responsáveis por parte considerável da mutagenidade observada em extratos de particulado 
de diesel (PD) e de material particulado atmosférico (MPA). Entretanto, apesar da 
importância toxicológica dos NHPAs, não há dados sobre sua emissão na queima de óleo 
diesel nem sobre suas concentrações em MPA no Brasil. O objetivo deste projeto é 
implementar metodologia para análise e determinação de nitropoliaromáticos (NHPAs) em 
material particulado de diesel (PD) e atmosfético (MPA), através de cromatografia a líquido 
de alta eficiência com detecção por espectrometria de massas e por fluorescência, aliando um 
sistema de detecção de alta sensibilidade e  seletividade. Essa metodologia permitirá avaliar 
NPHAs em PD e MPA, de modo a possibilitar à Petrobras aprimorar as características do óleo 
diesel que produz e também fornecer subsídios para avaliação do impacto ambiental e na 
saúde humana das emissões deste combustível.  
 

 
             ⇒ Avaliação do Desempenho dos Revestimentos de Fachadas (FEC 1578) 
  
Vigência: 03/05/04 a 21/12/07  Unidade: Escola de Engenharia/UFF 
Coordenador: Regina Helena F. de Souza   Financiador: FINEP 
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As partes externas das edificações constituem o elemento que separa o ambiente interno do 
externo e, por isso, a escolha do tipo de revestimento a ser adotado deve considerar 
diferentes fatores como as condições climáticas, a estética, a facilidade de manutenção, a 
incidência de cargas térmicas, os custos de aquisição, a rapidez da execução, a 
estanqueidade à água etc. A ação conjunta de agentes degradantes, como é o caso da chuva 
e do vento incidindo sobre a parede externa, pode oferecer condições propícias para 
desencadear mecanismos de degradação, tais como fissuras de retração, deficiência de 
aderência, fungos e bolor. O envelhecimento natural das estruturas também poderá 
promover degradações como a sujeira, a presença constante de umidade nas paredes 
internas das edificações e os destacamentos de partes de revestimentos de fachadas, com 
deteriorização do concreto e do aço. Por outro lado, o surgimento crescente de novos 
materiais e técnicas alternativas de construção, visando a obter melhores resultados com 
maior rapidez e economia, traz uma certa dúvida em relação ao desempenho da estrutura ao 
longo do tempo, principalmente no que se refere aos aspectos da durabilidade. O projeto 
proposto tem por objetivo estudar o desempenho dos revestimentos em superfícies de 
concreto aparente, visando o controle da corrosão nas armaduras, bem como a eficiência de 
diferentes tipos de revestimentos normalmente utilizados em fachadas prediais, tendo em 
vista os aspectos de durabilidade, podendo gerar a adoção de soluções mais duráveis, 
econômicas e, conseqüentemente, menores custos de manutenção para o usuário. 
 

 
            ⇒ Previsão de Falhas em Redes de Distribuição (FEC 2043) 
  
Vigência: 01/11/06 a 01/05/08  Unidade: Escola de Engenharia/UFF 
Coordenador: Henrique de O. Henriques Financiador: LIGHT 
  
Ao longo das redes existem conexões em cabos e equipamentos que apresentam 
temperaturas elevadas e estabilizadas, sem entretanto, causar interrupções nas linhas de 
distribuição. As ferramentas de análise disponíveis no mercado para analisar as inspeções 
efetuadas através de termovisão não produzem um diagnóstico preciso para orientar os 
engenheiros de manutenção quanto ao melhor momento de se tomar medidas preventivas. 
Desta forma, uma metodologia inteligente que efetue um diagnóstico preciso a partir dos 
termogramas gráficos deve ser desenvolvida, sendo necessário, para tal fim, simular 
situações reais da rede, provocando falhas em materiais e equipamentos, com 
acompanhamento e monitoramento da evolução das áreas atingidas e do crescimento da 
temperatura, de forma a criar uma base de conhecimento capaz de produzir esses 
diagnósticos e estimar, principalmente, o tempo disponível para tomada de providências 
antes de ocorrer a falha. Assim, o objeto deste projeto é pesquisar e desenvolver uma 
metodologia para previsão de falhas que possam vir a ocorrer em função de inspeções 
termográficas nas redes de distribuição, determinando os tempos limites necessários a uma 
adequada manutenção preventiva em materiais e equipamentos. 
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 → DESENVOLVENDO TECNOLOGIA 
 
 
              ⇒ Otimização de Linha de Transmissão Não Convencional de Alta Capacidade em 
500kV (FEC 1926) 
  
Vigência: 15/03/06 a 15/03/08   Unidade: Escola de Engenharia/UFF 
Coordenador: Geraldo M. Tavares Financiador: FURNAS 
  
O crescimento da utilização de energia elétrica, associado às várias restrições impostas na 
ocupação do solo tem levado, ao longo dos anos, a um esforço sistemático de pesquisa no 
sentido de aumentar a taxa de transmissão de energia nos corredores de linhas aéreas de 
transmissão existentes.  O atual cenário de restrição de fornecimento  de energia vem 
ressaltar, de forma inequívoca, a opção de transmissão através de linhas aéreas não 
convencionais com capacidade de transmissão aumentada, possibilitando, com a utilização de 
menos recursos financeiros, a integração de regiões com aproveitamento hidrelétrico 
diversificado. Esta opção apresenta a possibilidade de transporte de maior quantidade de 
energia por corredor de transmissão, a custos menores por MWh transportado e ainda com 
redução de compensação reativa. As linhas de transmissão de 500 kV são de fundamental 
importância no sistema FURNAS e, por este motivo, esta Empresa tem dedicado recursos 
para pesquisas que visam a obter soluções mais eficientes e confiáveis para o seu sistema de 
transmissão e, ao mesmo tempo, com o menor custo compatível com essa confiabilidade e 
eficiência em transporte de energia e em impactos no meio ambiente. Ressalte-se, ainda, que 
é estratégico para o desenvolvimento sustentável do Brasil a manutenção de sua vantagem 
competitiva em termos de preço de energia, decorrente da característica predominantemente 
hidráulica, característica esta que é também fundamental em termos de diminuição da 
emissão de gases de efeito estufa, responsáveis pelo aquecimento global. Tendo em vista 
que grande parte do potencial hidráulico brasileiro ainda não aproveitado encontra-se na 
Região Norte, bastante afastado do centro de carga do sistema, da Região Sudeste, o 
escoamento da energia elétrica gerada nessas novas hidrelétricas para o centro de carga 
representa um gargalo ambiental e econômico. O domínio da tecnologia LPNE’s  é uma das 
soluções para a superação destes entraves. Este projeto tem por objetivo desenvolver e 
testar uma concepção de linha de transmissão de alta capacidade conhecida como linha de 
potência natural elevada (LNPE), construindo uma experimental baseada nas concepções 
desenvolvidas. 
 

 
             ⇒ E-Infrastructure Shared Between Europe and Latin America – EELA (FEC 1938) 
  
Vigência: 01/01/06 a 31/12/07 Unidade: Instituto de Computação/UFF 
Coordenador: Eugene Francis V. Rebello   Financiador: E.E. Latin America 
  
Este projeto visa a desenvolver uma pesquisa, na área de computação, em conjunto com 21 
outras instituições na Europa e América Latina, com o objetivo de construir uma ponte entre 
iniciativas de E-Infraestrutura consolidadas da Europa e emergentes da América Latina, 
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através da criação de uma rede de colaboração E-Science. Uma grade computacional será 
definida na América Latina e conectada com a infra-estrutura existente na Comunidade 
Européia, de modo a facilitar a transferência de tecnologia e conhecimento e ainda dar 
suporte às aplicações científicas calibradas para ambientes de grades, suprindo os interesses 
de ambas as comunidades de pesquisa. 
 

 
            ⇒ Chemrock III – Sistema de Análise Geoquímica de Rochas (FEC 1966) 
  
Vigência: 15/06/06 a 15/05/07      Unidade: Departamento de Engenharia 
                  Mecânica/UFF 
Coordenador: Fabiana Rodrigues Leta    Financiador: Petrobras 
  
O sistema Chemrock apresenta diversas ferramentas  aplicáveis ao estudo petrogenético do 
sistema ígneo, matamórfico e sedimentar, que são essencialmente químicas, ou seja, 
dependem de resultados de análises geoquímicas de rocha e minerais. O programa encontra, 
portanto, enorme aplicabilidade às interpretações dos processos ígneos. Esse sistema procura 
ampliar as funcionalidades para que possa atender o interesse da Petrobras, tanto para as 
rochas ígneas como para as sedimentares. Durante o desenvolvimento da fase II surgiram 
novas idéias e necessidade de ampliação de alguns módulos para que o sistema apresente 
um conteúdo mais completo, destacando-se a fórmula estrutural onde nem todos os minerais 
foram contemplados, de modo que se constitua numa ferramenta de análise mais robusta. 
Este projeto visa a desenvolver um sofware de análise geoquímica de rochas para a 
Petrobras, envolvendo a integração dos diversos módulos de sistema chemrock, 
implementação de interfaces 3D, inclusão de litologia e de gráficos diferenciados, ampliação 
de módulo de forma estrutural, de globarometria e geotermometria e módulo sedimentar.  
     

 
                  ⇒ Desenvolvimento e Aplicação de Técnicas de Inteligência Artificial em 
Sistemas de Monitoramento de Transformadores de Potência para Diagnóstico Precoce de 
Falhas (FEC 1717) 
  
Vigência: 02/02/05 a 01/11/06 Unidade: Departamento de Engenharia      
                  Elétrica/UFF 
Coordenador: Henrique de O. Henriques Financiador: FURNAS 
  
Observando as estatísticas de falhas em transformadores das subestações de FURNAS, 
verificou-se que, embora a proteção tenha operado corretamente, a danificação de alguns 
componentes deste equipamento não foi evitada. Com o intuito de antever a falha e, 
conseqüentemente, evitar interrupção, os custos inerentes e multas da ANEEL, é necessário 
uma metodologia de reconhecimento de padrões de pré-falta, com o desenvolvimento de um 
sofware que alertará ao operador a iminência da falha, tornando possível efetuar as 
providências cabíveis de reconfigurar o sistema sem cortes de fornecimento. O atual sistema 
de monitoramento de FURNAS mais esse sofware substituirão o sistema de inspeções 
tradicionalmente realizado pelas empresas de energia elétrica.  Este projeto, realizado 
através do Laboratório de Estudos de Transmissão e Distribuição (LETD), do Departamento 
de Engenharia Elétrica/UFF, visa a desenvolver um sistema de monitoramento e de 
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diagnóstico contínuo e periódico para os transformadores de potência incorporando técnicas 
de inteligência artificial para tratamento dos dados e fornecimento automático de resultados, 
acompanhando as condições de operação e o histórico de ocorrências de falhas nesse 
equipamento de forma a fornecer prognósticos sobre ciclos de operação ótimos, tempo de 
vida útil dos equipamentos, programação de intervenções das equipes de manutenção, 
incluindo ações preditivas, condições de emergência, reaparelhamento (substituição de 
componentes) ou necessidade de investimento (troca de equipamento). 
 

 
              ⇒ Desenvolvimento de Sistema de Integração de Tecnologias de Agregação de 
Medição (FEC 1289) 
  
Vigência: 01/01/02 a 31/12/07  Unidade: Escola de Engenharia/UFF 
Coordenador: Julius César B. Leite    Financiador: Eletropaulo (Metropolitana  
                   Eletricidade de São Paulo S.A.) 
  
A energia elétrica possui características que a diferencia dos demais insumos industriais, pois 
precisa ser gerada concomitantemente ao consumo, não pode ser armazenada de maneira 
economicamente viável pelos consumidores, não pode ser transportada pelos meios usuais de 
transporte, deve ser utilizada criteriosamente devido à sua escassez e incide diretamente nos 
custos da produção. Os clientes, as concessionárias e os órgãos governamentais precisam 
acompanhar a sua evolução. As concessionárias, no aspecto operacional, devem gerenciar de 
maneira eficaz a energia, direcionando-a para regiões prioritárias no caso de eventuais 
racionamentos de energia, sendo imprescindível o efetivo conhecimento e acompanhamento 
dos seus valores ao longo do tempo, como também quanto ao aspecto de planejamento 
futuro do sistema elétrico. O projeto de pesquisa proposto é baseado na capacitação 
tecnológica e visão de médio e longo prazo que a Universidade possui quanto aos medidores 
de energia e tecnologias de comunicação e processamento, aliado ao conhecimento prático 
detido pelos fabricantes de medidores, somado às necessidades de planejamento do sistema 
elétrico por parte da concessionária e fornecimento de informações aos órgãos públicos, 
propondo diretrizes para o desenvolvimento de um protocolo padrão como também de 
criação de uma eficiente segurança de acesso ao medidor. O objetivo é desenvolver 
concentradores de comunicação com medidores comerciais de energia elétrica, permitindo o 
uso intercambiável dos mesmos em um único sistema de medição, com a criação de um 
protocolo padrão nacional comprovado e homologado pelo atual sistema de aquisição de 
dados, tanto para medição como para faturamento.  
 
 
 
 → PROMOVENDO CURSOS 
 
              Contando com recursos humanos altamente especializados, advindos 
principalmente da Universidade Federal Fluminense, a FEC possui a estrutura necessária 
para apoiar o desenvolvimento e realização de diversas modalidades de cursos, com 
metodologias aplicadas de acordo com as necessidades de seus parceiros.  Os profissionais 
envolvidos têm larga experiência na área do ensino superior e possuem um diversificado 
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leque de competências, com capacidade para desenvolver cursos voltados para a realidade 
das empresas privadas e dos órgãos governamentais, com qualidade e solidez, priorizando 
uma aplicação eficaz dentro das respectivas culturas organizacionais de acordo com as 
expectativas dos parceiros, sendo alguns desses elencados adiante:    
 
 Cursos de Especialização 
  
Na área de Ciências da Saúde 
 
      ⇒ Enfermagem em Cuidados Intensivos (FEC 1005) 
  
Vigência: 01/01/06 a 31/12/06       Unidade: Departamento de Enfermagem 
                  Médico-Cirúrgica/UFF 
Coordenador: Isabel Cristina F. da Cruz Financiador: mensalidades 
  
Qualificar enfermeiros para realização de cuidados intensivos ao cliente adulto e idoso com 
ênfase em UTI e recuperação pós-anestésica. 
 

 
               ⇒ Gerontologia e Geriatria Interdisciplinar (FEC 1062) 
  
Vigência: 08/03/05 a 08/02/06   Vigência: 08/03/05 a 08/02/06   
Vigência: 08/03/05 a 08/02/06   Financiador: mensalidades 
  
Atender à demanda dos profissionais que sentem necessidade de aprofundar, atualizar e 
reciclar conhecimentos na assistência aos problemas prioritários do idoso, introduzindo ainda 
o aluno no campo da pesquisa gerontológica e geriátrica. 
 

 
               ⇒ Análises Clínicas (FEC 1193) 
  
Vigência: 01/03/06 a 01/03/07     Unidade: Faculdade de Medicina/UFF 
Coordenador: Silvia Susana B. de Mondino     Financiador: mensalidades 
  
Qualificar profissionais em patologia clínica, com enfoque em metodologias de análises 
clínicas. 
 

 
                ⇒ Ortodontia e Ortopedia Facial (FEC 1200) 
  
Vigência: 03/08/05 a 31/12/07    Unidade: Faculdade de Odontologia/UFF 
Coordenador: Oswaldo de V. Vilella   Financiador: mensalidades 
  
Qualificar profissionais da área em ortodontia e ortopedia facial. 
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              ⇒ Nutrição Clínica (FEC 1247) 
  
Vigência: 03/08/05 a 31/12/07    Unidade: Faculdade de Nutrição/UFF 
Coordenador: Joyce do Valle da Silva Financiador: mensalidades 
  
Promover a formação de especialistas em nutrição clínica. 

 

 
              ⇒ Irradiação de Alimentos (FEC 1250) 
  
Vigência: 01/01/05 a 31/12/06        Unidade: Faculdade de Veterinária/UFF 
Coordenador: Zander Barreto Miranda Financiador: mensalidades 
  
Proporcionar aos profissionais da área a abordagem das questões relativas à situação atual e 
tendências futuras, no que se relaciona aos termos técnicos e científicos, à irradiação de 
alimentos, à radiotividade e às transformações químicas nos alimentos irradiados. 
 

 
             ⇒ Saúde da Criança e do Adolescente (FEC 1336) 
  
Vigência: 02/04/06 a 02/04/07    Unidade: Faculdade de Medicina/UFF 
Coordenador: Selma Maria de A. Sias    Financiador: mensalidades 
  
Capacitar pediatras na visão integral da saúde da criança e do adolescente. 
 

 
             ⇒ Psicanálise e Laço Social – Área I – A Clínica e suas Razões (FEC 1895) 
  
Vigência: 08/03/06 a 30/09/07   Unidade: Departamento de Psicologia/UFF 
Coordenador: Maria Lídia  de Arraes Financiador: mensalidades 
                          Alencar    
 
Qualificar profissionais da área para dar atendimento de psicoterapia. 

 
    

Na área de Ciências Exatas e da Terra 
 
              ⇒ Geotecnologias Aplicadas à Análise Ambiental de Bacias Hidrográficas (FEC 
1097) 
  
Vigência: 02/05/06 a 02/02/07      Unidade: Instituto de Geociências/UFF 
Coordenador: Angélica Carvalho di Maio    Financiador: mensalidades 
  
Formar especialistas em geotecnologias aplicadas. 
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               ⇒ MBA – Gerência de Riscos (FEC 1380) 
  
Vigência: 04/05/05 a 04/05/06   Unidade: Escola de Engenharia/UFF 
Coordenador: José Rodrigues de Farias  Financiador: mensalidades 
                          Filho  
  
Promover a formação de profissionais em gerência de riscos, em complemento à execução de 
programa de pesquisa, educação continuada, atualização profissional, cooperação e 
assessoramento técnico. 
 

 
               ⇒ MBA – Desenvolvimento Avançado de Executivos (FEC 1750) 
  
Vigência: 01/05/05 a 01/04/06       Unidade: Escola de Engenharia/UFF 
Coordenador: Oswaldo Luiz G. Quelhas Financiador: mensalidades 
  
Qualificar pessoal especializado tendo em vista a formação em gestão de organizações 
hospitalares. 
 

 
               ⇒ Criptografia e Segurança em Redes de Computadores (FEC 1773) 
  
Vigência: 15/08/05 a 15/10/06                      Unidade: Instituto de Matemática/UFF 
Coordenador: Luiz Manoel S. de Figueiredo Financiador: mensalidades 
  
Traçar um panorama histórico da criptografia da antiguidade até os dias atuais, conceituando 
criptografia clássica e criptografia digital, discutindo métodos e técnicas de armazenamento e 
transmissão da informação em sistemas informatizados, entre outros. 
 

             
Na área de Ciências Sociais Aplicadas 
 
               ⇒ Políticas Públicas de Justiça Criminal e Segurança Pública (FEC 1011) 
  
Vigência: 30/11/05 a 31/12/06    Unidade: Instituto de Ciências Humanas e 
                  Filosofia/UFF  
Coordenador: Roberto Kant de Lima     Financiador: mensalidades 
  
Qualificar profissionais em políticas públicas de justiça criminal e segurança pública. 
 

 
               ⇒ MBA – Controladoria e Finanças (FEC 1271) 
  
Vigência: 01/04/06 a 30/06/07         Unidade: Faculdade de Administração e 
                  Contábeis/UFF 
Coordenador: Edson Pimenta Neves   Financiador: mensalidades 
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Capacitar pessoal, com uma visão global de negócios, fornecendo informações para a plena 
tomada de decisão gerencial. 
 

 
               ⇒ MBA – Administração e Sistemas de Informações (FEC 1277) 
  
Vigência: 01/04/06 a 31/03/07     Unidade: Faculdade de Administração e 
                  Contábeis/UFF 
Coordenador: Newton Meyer Fleury     Financiador: mensalidades 
  
Qualificar profissionais em administração e sistemas de informações. 

 
                ⇒ MBA – Marketing Empresarial (FEC 1293) 
  
Vigência: 01/04/06 a 02/04/08   Unidade: Faculdade de Administração e 
                  Contábeis/UFF 
Coordenador: Ana Maria Rocha Faria Financiador: mensalidades 
  
Promover a formação de especialistas em marketing empresarial. 
 

      
               ⇒Relações Internacionais (FEC 1397) 
  
Vigência: 27/07/06 a 30/10/07     Unidade: Departamento de Ciência  
                  Política/UFF 
Coordenador: Victor Hugo Klagsbrunn   Financiador: mensalidades 
  
Promover a formação de profissionais em relações internacionais. 
 

 
                   ⇒Processo Civil (FEC 1790)  
  
Vigência: 18/08/05 a 24/02/07      Unidade: Faculdade de Direito/UFF 
Coordenador: Edson Alvisi Neves         Financiador: mensalidades 
  
Qualificar pessoal da área com intuito de promover a preparação de especialistas para o 
mercado de trabalho. 
 
 
Na área de Engenharias 
 
                   ⇒Engenharia de Petróleo e Gás Natural (FEC 1721)  
  
Vigência: 20/04/05 a 15/03/06    Unidade: Escola de Engenharia/UFF 
Coordenador: Fernando Benedicto Mainier Financiador: mensalidades 
  
Capacitar profissionais na área de processamento de petróleo e gás natural. 
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                ⇒ Sistemas Modernos de Telecomunicações (FEC 1768) 
  
Vigência: 15/08/05 a 15/10/06    Unidade: Escola de Engenharia/UFF 
Coordenador: Julio Cezar R. dal Bello   Financiador: mensalidades 
  
Qualificar pessoal com abordagem sobre a conceituação dos sistemas de telecomunicações, 
os aspectos envolvidos com o projeto, implantação e manutenção desses sistemas, com 
ênfase na qualidade e na modernidade, apresentando ainda a evolução das telecomunicações 
e fornecendo a base matemática necessária para a compreensão dos sistemas atuais, 
terrestres e espaciais, com ênfase nos sistemas digitais. 
 
 

 
Cursos de Extensão 

 
 

               ⇒ História Contemporânea - O Brasil e o Mundo do Século XIX ao Limiar do Século 
XXI (FEC 1039) 
  
Vigência: 11/10/06 a 31/12/08   Unidade: Instituto de Ciências Humanas e 
                   Filosofia/UFF 
Coordenador: Denise Rollemberg Cruz Financiador: mensalidades 
 
Formar pessoal em história contemporânea. 
 

 
                 ⇒ Arteterapia com Enfoque no Cuidado ao Idoso (FEC 1316) 
  
Vigência: 01/10/05 a 05/06/06                Unidade: Faculdade de Medicina/UFF 
Coordenador: Vilma Duarte Câmara Financiador: mensalidades 
  
Promover a formação dos profissionais de saúde em arteterapia e educação visando o seu 
preparo para interação profilática e curativa com o ser humano, mais especificamente com o 
idoso. 
 

 
                 ⇒ Microinformática para a Terceira Idade (FEC 1461) 
  
Vigência: 02/01/05 a 31/12/06    Unidade: Núcleo de Educação e 
                  Cidadania/UFF 

Coordenador: Luiz Valter B. Gomes   Financiador: mensalidades 
 
Ampliar o processo contínuo de formação de profissionais de diversas áreas do 
conhecimento, possibilitando-lhes a utilização crítica, ética, segura e competente das 
inovações tecnológicas e incluindo-os nesta sociedade digital. 
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               ⇒ Tópicos Avançados em Micologia (FEC 1532) 
  
Vigência: 01/01/06 a 31/03/06              Unidade: Instituto Biomédico/UFF 
Coordenador: Vera Lucia da S. Ribeiro Financiador: mensalidades 
 
Promover curso de tópicos avançados em micologia – TAM. 
 

 
   ⇒ Gestão em Segurança Pública (FEC 1825) 

  
Vigência: 09/12/05 a 30/03/07          Unidade: Instituto de Ciências Humanas e 
 Filosofia/UFF 
Coordenador: Gláucia Maria P. Mouzinho   Financiador: mensalidades 
 
Promover a capacitação dos agentes de segurança pública e de justiça criminal na gestão da 
segurança pública em um estado democrático de direito. 

 

 
  ⇒ Formação de Recursos Humanos - Área de Petróleo e Gás (FEC 1866) 

  
Vigência: 15/12/05 a 25/12/09     Unidade: Departamento de Geologia/UFF 
Coordenador: André Luiz Ferrari     Financiador: UFF 
  
Possibilitar a realização de ações voltadas ao ensino e pesquisa, através do desenvolvimento 
do curso de formação de recursos humanos na área de petróleo e gás. 

 

 
  ⇒ Como Administrar com Consciência Ecológica (FEC 1903) 

  
Vigência: 01/01/06 a 31/12/06   Unidade: Núcleo de Educação e 
 Cidadania/UFF 
Coordenador: Flávio Lemos de Souza   Financiador: mensalidades 
 
Habilitar qualquer membro da comunidade com interesse em ter uma iniciação junto ao tema 
e/ou com a experiência de aprender através da internet. 
 

           
  ⇒ Cirurgias Periodontais e Enxertos Ósseos (FEC 1910) 

  
Vigência: 01/03/06 a 31/12/06   Unidade: Faculdade de Odontologia/UFF 
Coordenador: Raul Feres M. Alto Filho Financiador: mensalidades 
  
Qualificar profissionais em procedimentos cirúrgicos periodontais de enxertos ósseos. 
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  ⇒ Engenharia de Avaliações e Perícias Judiciais (FEC 1916) 
  
Vigência: 10/04/06 a 08/12/06   Unidade: Escola de Engenharia/UFF 
Coordenador: Paulo Cezar M. Bastos Financiador: mensalidades 
  
Qualificar profissionais na área da engenharia para atuar no ramo das avaliações, vistorias e 
perícias em geral. 
 

 
    ⇒ Língua Portuguesa e Cultura Brasileira para Estrangeiros (FEC 1925) 

  
Vigência: 11/09/06 a 13/12/06 Unidade: Instituto de Letras/UFF 
Coordenador: Norimar Pasini M. Júdice   Financiador: mensalidades 
  
Tornar proficientes em português, em situações de comunicação diversificadas, estrangeiros 
que buscam, no Brasil, suas habilidades de comunicação neste idioma. 
 

 
     ⇒ Estética e Representação (FEC 1963) 

  
Vigência: 23/06/06 a 21/11/06   Unidade: Departamento de Estudos Culturais 
 e Mídia/UFF 
Coordenador: Júlio César de Souza Tavares Fnanciador: Fundação Roberto Marinho 
 
Desenvolver um debate que amplie horizontes conceituais e sensoriais sobre como as idéias, 
as noções e os conceitos de estética e beleza no mundo contemporâneo estão representados.
 

                  
      ⇒ Saúde Mental da Criança e do Adolescente (FEC 1981) 

  
Vigência: 21/08/06 a 01/06/07      Unidade: Departamento Materno-Infantil/UFF 
Coordenador: Jairo Werner Júnior  Financiador: mensalidades 
  
Formar profissionais na área de saúde mental da criança e do adolescente. 
 
 
 

 Projetos em desenvolvimento 
 
 Em 2005 foi elaborado o Roteiro de Orientação para Apresentação de Proposta de 
Serviços e de Convênios através da FEC, o que facilitou a implantação de procedimentos 
para a preparação e encaminhamento de projetos a serem realizados pelos diferentes 
órgãos e/ou segmentos da UFF, envolvendo consultoras, cursos e eventos. 
  
 É apresentada a seguir a quantidade de propostas para desenvolvimento de projetos, 
elaboradas e aceitas, no período de 2004 a 2006. 
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PROPOSTAS DE SERVIÇOS E DE CONVÊNIOS ELABORADAS ATRAVÉS DA FEC – 
2004 - 2006  

 
Propostas Quantidade por ano 

 2004 2005 2006 
Elaboradas 123 170 210 
Aceitas 45 67 118 

 
Observa-se, em 2006, um aumento de 70,7% na quantidade de propostas elaboradas 

em relação ao ano de 2004, observando-se que houve incremento também no número de 
propostas aceitas em comparação com o total, ou seja, em 2004, o percentual foi de 36,6%, 
em 2005 de 39,4% e em 2006 de 56,2%, o que demonstra maior credibilidade das 
instituições envolvidas na gestão da FEC para a realização plena dos projetos.  
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Quanto aos projetos em desenvolvimento, foram iniciados 176 projetos em 2006, 
sendo que em 2005 foram 161 e em 2004 foram 180. A tabela adiante mostra a evolução 
dos projetos em desenvolvimento de 2001 a 2006. 
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Projetos em desenvolvimento – 2001 - 2006 
 

Projetos Anos No % 
   

2001 110 - 
    

2002 206 187,3 
    

2003 305 277,3 
     

2004 427 388,2 
   

2005 456 414,6 
   

2006 491 447,3 
   

 
Observa-se um crescimento considerável no número de projetos em 2006, de 

447,3%, 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 2006 tiveram a seguinte classificação, conforme 
a natureza de execução: 

 
 
    Projetos em desenvolvimento por classificação – 2006 
 
 

Projetos em 
desenvolvimento Classificação 

No  % 
   
- Consultoria 322 65,6 
- Concurso 9 1,8 
- Curso: 131 26,7 
      * Especialização 70  
      * Extensão 46  
      * Atualização 7  
      * Mestrado Profissional 8  
- Evento 29 5,9 

TOTAL 491 100,0 
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PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO RELACIONADOS A CURSOS POR 
MODALIDADE - 2006

53,4%
35,1%

5,3%
6,1%

     Especialização

     Extensão

     Atualização

     Mestrado Profissional

 
 
 
 
 
Os projetos em 2006 foram desenvolvidos conforme as seguintes modalidades: 
 

Projetos em desenvolvimento 
Consul- Even- Concur- Total Modalidade 

toria 
Curso

to so No % 
- Ensino 14 131 3 - 148 30,1
- Pesquisa 94 - 2 - 96 19,6
- Extensão 30 - 12 - 42 8,6
- Desenvolvimento     
         Institucional 184 - 12 9 205 41,7

Total 322 131 29 9 491 100,0
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PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO POR MODALIDADE - 2006
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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 2006: 
 
 

Projetos em desenvolvimento segundo o instrumento  
firmado com terceiros - 2006 

 
Projetos  

em desenvolvimentoInstrumento 
No % 

Autorização de Gestão da UFF 229 46,7 
Contrato UFF 68 13,8 
Convênio 60 12,2 
Projetos de Apoio Externo 93 18,9 
Projetos Especiais 41 8,4 

Total 491 100,0 
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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: 
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Número de funcionários da FEC, por cargo - 2006 
 

No de Funcionários por mês Cargos 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Técnico Administrativo 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Assistente Administrativo 13 13 12 12 12 12 12 13 13 12 13 13 
Assistente Administrativo B 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Agente de Serviços Gerais 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Técnico Financeiro 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Técnico de Informática 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
Assessor Administrativo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Assessor Jurídico 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Assistente Jurídico 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Assistente de Compras 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Gerente de Compras 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Gerente de Projetos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Gerente Financeiro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Gerente de Recursos Humanos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Assessor de Informática 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Assessor de Comunicação 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Superintendente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Total 36 34 34 34 35 35 35 36 36 35 36 35
 
 
 

Movimentação de funcionários da FEC, por mês - 2006 
 
 

Movimentação Meses 
Admissão Demissão 

Janeiro 3 2 
Fevereiro - - 
Março - 1 
Abril 1 - 
Maio 1 1 
Junho 1 - 
Julho - - 
Agosto 1 2 
Setembro 2 1 
Outubro - - 
Novembro 1 - 
Dezembro 1 3 

Total 10 11 
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Bolsas concedidas ao pessoal vinculado a projetos administrados pela FEC - 2006 

 
Número de bolsas por tipo Especificação 

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

1000 524 1.219 1.457 1.531 1.608 1.694 1.670 1.677 951 932 1.073 15.336 

Bolsa de 
Capacitação 

458 290 365 1.455 352 1.413 375 445 41 456 469 544 6.663 

Total 1.458 814 1.584 2.912 1.883 3.021 2.069 2.115 1.718 1.407 1.401 1.617 21.999 

 
 
Numero de autônomos vinculados a projetos administrados pela FEC – 2006 
 

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

Autônomo e 
Diarista 

162 87 100 115 214 98 202 224 227 292 151 183 2.055 

 
 
Número de diárias concedidas ao pessoal vinculado a projetos administrados pela 

FEC - 2006 
 

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

Diárias 68 85 61 84 137 63 90 214 149 86 144 111 1.292 

 
 
 
2.3.2.3. Gerência de Suprimentos 
 
 

A Gerência de Suprimentos é o segmento da estrutura organizacional da FEC 
encarregada da execução das atividades relativas às aquisições de bens e serviços e 
interage como apoio à execução dos projetos. 
 

As atividades desenvolvidas são típicas de processos de aquisição, envolvendo 
contatos com empresas/fornecedores/prestadoras de serviços, importações, julgamento de 
propostas, aquisições, recebimento de materiais/equipamentos e realização de licitações em 
todas as suas fases, na forma preconizada pela Lei no  8.666/93. 
 

No exercício de 2006, a Gerência de Suprimentos efetuou compras, licitações, 
importações e contratação de serviços cujo volume de trabalho pode ser dimensionado 
conforme discriminação adiante: 

* emissão de 780 pedidos de compras, sendo que diversos deles não foram 
efetivados apesar de terem sido cumpridos pela FEC todos os trâmites para aquisição, pois 
no momento da aprovação do mapa de análise pelo Coordenador de Projeto, o mesmo 
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cancela e compra diretamente de outro fornecedor, enviando posteriormente a nota fiscal 
anexada a uma solicitação de pagamento de pessoa jurídica; 

* envio de cerca de 3.750 fax; 
* recebimento de cerca de 3.500 fax; 
* envio de cerca de 3.500 e-mails; 
* recebimento de cerca de 4.000 e-mails; 
* importações e desembaraços junto a órgãos governamentais: 25; 
* retirada de materiais e equipamentos adquiridos pelos Projetos para manutenção 

corretiva ou assistência técnica junto às empresas fornecedoras especializadas; 
 
* licitações nas seguintes modalidades:  carta-convite - 20, 13 tomada de preços - 13 

e 1 pregão presencial internacional – 1; 
* atendimento aos Coordenadores de Projetos: via telefone, pessoalmente, na própria 

FEC ou no local de execução do Projeto; 
* manutenção em veículos adquiridos por projetos, com controle de quilometragem; 
* vistorias de veículos adquiridos por projetos junto ao Detran e Seguradoras.  

   
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 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.  

 
     

 
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 2006, 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.  
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       São apresentadas adiante informações relativas aos resultados obtidos nos 
exercícios de 2003 a 2006, inclusive aquelas constantes das demonstrações contábeis 
levantadas, em 31/12 de cada ano, pelas empresas especializadas em auditoria: Balanço 
Patrimonial, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Social, Demonstração das Origens 
e Aplicações de Recursos.  
 
 

- Evolução 2003/2004/2005/2006 
 
 

BALANÇO PATRIMONIAL DA FEC – 2003-2004-2005-2006 (EM 31 DE DEZEMBRO) 
 
 

- ATIVO - 
 
 

Valores (R$1,00) Especificação 
2003 2004 2005 2006 

ATIVO 6.259.032,87 12.122.916,40 18.361.751,14 23.342.284,00 
     
   CIRCULANTE 5.802.786,30 11.705.834,78 17.951.129,72 23.019.659,00 
     Caixa 0,41 772,98 - 305,00 
     Bancos com movimento 994.915,74 10.108.708,32 7.361.189,47 7.332.002,00 
     Aplicações financeiras 4.759.414,98 1.545.543,59 10.540.040,98 15.683.790,00 
     Impostos a recuperar 4.373,50 4.373,50 4.373,50 0,00 
     Contas a receber 44.081,67 46.436,39 45.525,77 3.562,00 
     
  NÃO CIRCULANTE     
   PERMANENTE 456.246,57 417.081,62 410.621,42 322.625,00 
     Investimentos 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 
     Imobilizado 395.222,76 376.603,85 390.689,69 321.465,00 
     Diferido 59.863,81 39.317,77 18.771,73 0,00 
     
 PASSIVO A DESCOBERTO 0,00 0,00 0,00 1.910.619,00 
  Patrimônio Social 0,00 0,00 0,00 (455.177,00) 
  Doações patrimoniais 0,00 0,00 0,00 (1.699,00) 
  Superávit/Déficit do exercício 0,00 0,00 0,00 2.367.495,00 
     
TOTAL  ATIVO E PASSIVO     
   A   DESCOBERTO 6.259.032,87 12.122.916,40 18.361.751,14 25.252.903,00 
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- PASSIVO -  
 

Valores (R$1,00) 
Especificação 

2003 2004 2005 2006 
PASSIVO 6.259.032,87 12.122.916,40 18.361.751,14 25.252.903,00 
     
   CIRCULANTE 6.360.498,91 11.949.358,68 17.904.874,66 24.918.381,00 
    Fornecedores - 255.536,89 (4.087,04) 2.795.262,00 
    Projetos 6.029.897,43 10.528.509,28 17.378.779,63 21.503.118,00 
    Obrigações tributárias/     
       trabalhistas 358,34 578.406,58 55.138,49 39.757,00 
    Provisões trabalhistas 314.880,78 570.723,57 471.911,17 580.244,00 
    Outros débitos 15.362.36 16.182,36 3.132,41 0,00 
     
   NÃO CIRCULANTE     
   EXIGÍVEL A LONGO PRAZO  0,00 0,00 0,00 334.522,00 
      Provisão p/contingências 0,00 0,00 0,00 334.522,00 
     
  PATRIMÔNIO LÍQUIDO (101.466,04) 173.557,72 456.876,48 0,00 
  Patrimônio social (155.401,76) (103.165,59) 171.858,17 0,00 
  Doações patrimoniais 1.699,55 1.699,55 1.699,55 0,00 
  Superávit/déficit     
    do exercício 52.236,17 275.023,76 283.318,76 0,00 

 
     As informações e dados da Demonstração de Superávit/Déficit, transcritos adiante, 

refletem o resultado contábil do exercício de 2003, 2004, 2005 e 2006 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 2006 

Receita 2.504.769,09 2.440.841,20  2.392.536,58 2.380.669,00
  
  Receita Operacional 2.504.769,09 2.440.841,20  2.392.536,58 2.380.669,00
  
Despesa (2.452.532,92) ( 2.165.817,44 )  (2.109.217,82) (4.748.164,00)
  
  Despesa com pessoal   (1.226.055,85) (1.103.346,09)  (821.118,18) (1.412.289,00)
  Despesas   
    administrativas (1.274.574,82) (1.233.534,46)  (1.691.056,01) (2.000.949,00)
  Despesas tributárias (47.896,33) (43.849,38) (32.021,41) (31.663,00)
  Receitas/despesas   
    financeiras 95.994,08 214.912,49  643.157,07 402.221,00
  Contratos encerrados - - (208.179,29) (1.321.063,00)
  Débitos incobráveis 0,00 0,00 0,00 (49.899,00)
  Provisão p/contingências 0,00 0,00 0,00 (334.522,00)
  
Superávit/déficit do  
   exercício 52.236,17 275.023,76  283.318,76 (2.367.495,00)
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       Fonte: Parecer de Walter Heuer Auditores e Consultores e Russel Bedfor Brasil 
Auditores Independentes (de 2006). 
 
 
 

               →  Captação de recursos de projetos 
 
 

São apresentadas adiante informações relativas à captação de recursos 
financeiros, no período de 2001 a 2006, 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 – 2006 deste 
Relatório. 

 
 
 
 Captação de recursos financeiros em projetos - 2001-2006 
 

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 
  

2006 60.400.900,17 
  

    Fonte: Sistema de Administração Financeira (extrato financeiro 
              de todos os projetos – 17/04/2007) 
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Os recursos financeiros repassados à Fundação para o desenvolvimento de projetos 
através de convênios de interesse da UFF, no período de 2003 a 2006, segundo os órgãos 
financiadores, tiveram a seguinte composição: 

 
 
 

Recursos financeiros repassados à FEC, por órgão financiador – 2003 - 2006 
 

Recursos repassados por convênio (R$) Órgãos 
2003 2004 2005 2006 

FINEP 1.500.000,00 626.989,00 2.786.769,44 4.484.353,37
PETROBRAS 0 14.480,00 970.607,44 8.434.203,04
ANVISA 0 0 58.825,00 0
UNESCO 55.526,40 0 0 0
MIN. CULTURA 132.000,00 401.794,00 413.619,88 465.653,80
MIN. SAÚDE 0 200.000,00 318.720,00 0,00
OMS 198.700,00 8.730,00 400.000,00 443.380,30
UNITRABALHO 80.000,00 0 40.000,00 50.000,00
PROBIO 0 58.943,70           40.987,70 0
ELETROBRAS 0 327.260,00 244.064,58 0
VITAE 0 0 323.978,00 0
PREF. ANGRA DOS REIS 0 0 0 264.082,38
AG. NAC. PETRÓLEO 0 0 0 202.798,59
SEBRAE 0 0 0 60.000,00

Total 1.966.226,40 1.638.196,70 5.597.572,04 14.404.471,48
                Nota – considerados somente os valores creditados no ano. 
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                   → Contrapartida UFF dos recursos financeiros captados pela FEC em 

projetos – 2003 - 2006                                          
 

         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 
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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 2003-2006 
estão adiante especificados:  

 
 
 
      Contrapartida UFF dos recursos captados em projetos 

pela FEC – 2003 – 2006 
 
 

Anos Contrapartida UFF (R$) 
  

2003 3.625.549,94 
  

2004 3.031.970,02 
  

2005 4.176.819,07 
  

2006 4.935.866,95 
  

    Fonte: Sistema de Administração Financeira (extrato financeiro 
              de todos os projetos –24/01/07, 17/04/07 e  23/04/07) 
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Montantes de recursos repassados indiretamente pela FEC à UFF na forma de  

bens patrimoniais – 2001 – 2006 
 

Anos 
Recursos repassados à 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 

  
2006 2.738.760,40 

  
                           Fonte: Gerência de Suprimentos da FEC 
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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 2006, foram emitidos 
pela Assessoria 28 pareceres que tratavam de posicionamento quanto à dispensa ou 
inexigibilidade de licitação, bem como de situações envolvendo alteração contratual em 
contratos administrativos típicos, convênios com órgãos púbicos e questões relacionadas a 
concursos públicos.  No mesmo plano de atividades, foram emitidos 269 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 da 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 2005, o que já havia ocorrido na comparação 
entre 2005 e 2004 e também nos anos de 2004 e 2003. 
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Foram realizadas também pela Assessoria diligências em relação a 23 títulos 

protestados em nome da Fundação, com sucesso, uma vez que encerrou o ano sem mais 
nenhum. Estes protestos indevidos de títulos são decorrentes de aquisições de bens e 
serviços deliberadamente por parte das coordenações de projetos, gerando inclusive 
elevados custos, com graves danos à imagem institucional da FEC e à sua própria 
operacionalidade, já que este fato limita o seu crédito, inviabilizando novos negócios. 

 
Na tentativa de resolver definitivamente este grave problema, vem-se adotando 

medidas preventivas no sentido de evitar novos protestos, alertando-se amplamente e de 
forma exaustiva, tanto os coordenadores, através de ofício-circular, como os fornecedores, 
através de avisos em jornais de grande circulação e da própria home page da FEC para não 
praticarem esta conduta, ressaltando-se que a FEC não se responsabilizará por quaisquer 
contratações que não tenham sido submetidas previamente aos seus setores competentes 
que, portanto, possuem a devida legitimidade para autorizá-las. Quando não respeitado este 
procedimento, a responsabilidade pelo protesto indevido de títulos em nome desta 
Fundação, por fornecedores não autorizados previamente pela mesma, será inteiramente 
dos respectivos solicitantes. 

 
No que se relaciona ao apoio em licitações, a FEC realizou, no âmbito dos projetos 

gerenciados, um total de 41 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 vários 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. 
 

  As atividades desempenhadas em âmbito judicial do contencioso eram realizadas por 
advogados contratados para tal fim, mas a partir de junho de 2006, por decisão da então 
Diretoria Executiva da FEC, a Assessoria Jurídica passou a acompanhar os processos judiciais 
nesta área. 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 8 
- Tribunal Regional Federal - RJ 1 
- Justiça do Trabalho – RJ 7 
- Juizado Especial Federal – Distrito Federal 1 
- Juizado Especial Federal - RJ 7 

 
 
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 
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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). 

 
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 do 
Sistema de Gerência de Recursos Humanos totalmente integrado aos demais módulos já em 
funcionamento no Sistema de Administração da FEC.  É indispensável pontuar que este 
novo produto é totalmente on-line, o que torna 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. 

 
O projeto de implantação do Sistema de Informação foi desenvolvido através de 

módulos, tendo em vista a necessidade de substituição do sistema anterior que não mais 
atendia ao crescimento das atividades da FEC, abordagem esta que se tornou a mais prática 
e eficiente para o momento. No entanto, este sistema deverá passar por um processo 
avaliativo de modo a ser reestruturado seu o escopo global, com definições dos impactos 
desses módulos e seus inter-relacionamentos no fluxo de informações dos diversos setores 
da FEC e, assim, novos prazos e metas deverão ser determinados. 

 
Salienta-se ainda algumas prioridades, entre outras, do projeto do sistema de 

informação que estão em estudos para serem implantados paulatinamente: 
- novo Plano de Contas da FEC, com alteração nas diversas interfaces de 

processamento dos lançamentos financeiros; 
- integração do Sistema de Controle de Patrimônio com o Sistema de Administração 

Financeira; 
- integração do Sistema de Administração Financeira com a Contabilidade, através do 

desenvolvimento de alguns módulos que venham melhor qualificar os lançamentos 
financeiros e a classificação contábil, evitando inconsistências; 

- desenvolvimento de um módulo de compras totalmente integrado com o Sistema de 
Administração Financeira e o de Protocolo;  

- implantação de uma estrutura de Gerenciamento Eletrônico e Documentos (GED) 
de maneira a produzir, armazenar e indexar os documentos que deverão ser digitalizados e 
depois encaminhados para a guarda apropriada dos mesmos; 

- elaboração do Manual do Usuário de todos os módulos do Sistema de Informação 
da FEC já implantados. 

  
 
2.3.2.7. Assessoria de Comunicação e Marketing 
 

A Assessoria de Comunicação e Marketing  exerceu seu 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.  
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      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.   
 
         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. 
 

 Regulamentações de Serviço assinadas pelo Diretor-Presidente - 2006 
 

Número Ementa Data de 
assinatura

01/2006 Normatiza os atos administrativos e de comunicações da FEC. 23/05/06 

02/2006 Aprova, ad referendum, a Programação Orçamentária da FEC para 
o exercício financeiro de 2006. 23/05/06 

03/2006 Cobrança de multa sobre “título em protesto” em nome da FEC 
decorrentes de aquisições de bens e serviços pelos projetos. 04/09/06 
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 Ordens de Serviço assinadas pelo Diretor-Presidente - 2006 

 
 

Número Ementa Data de 
assinatura

01/2006 Regula, no âmbito da FEC, os procedimentos para utilização de 
Verba de Suprimento. 23/05/06 

02/2006 Regula, no âmbito da FEC, a movimentação, guarda e 
arquivamento dos documentos contábeis da mesma. 23/05/06 

03/2006 Cria, no âmbito da FEC, o documento Relatório para Encerramento 
de Projeto da mesma. 23/05/06 

04/2006 Estabelece, no âmbito da FEC, o organograma da estrutura 
organizacional e as respectivas siglas de seus setores. 23/05/06 

05/2006 Cria, no site da FEC, o instrumento de consulta “perguntas 
freqüentes”. 22/08/06 

 
 

 Determinações de Serviço assinadas pelo Diretor-Presidente – 2006 

 

Número Ementa Data de 
assinatura

01/2006 Designa ordenadora de despesas em Projeto. 20/03/06 

02/2006 Regula, no âmbito da FEC, as gratificações das Funções de 
Confiança. 30/03/06 

 

12/2006 

Regula o horário de trabalho e os critérios de prestação de 
hora-extra dos funcionários da administração central da 
FEC. 

 

23/05/2006 

13/2006 
Regula, no âmbito da FEC, os procedimentos para 
concessão de auxílio-educação a funcionários da mesma.  

23/05/06 

14/2006 Normatiza a concessão de diárias no âmbito da FEC. 23/05/06 

15/2006 Designa Diretor Administrativo-Financeiro da FEC. 28/11/06 

16/2006 Designa substituto do Diretor- Presidente da FEC.  01/12/06 

 
 

 Resoluções do Conselho de Administração  

      Não houve, em 2006, emissão de Resoluções pelo Conselho de Administração. 
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 Reuniões dos Conselhos de Administração e Fiscal – 2003 - 2006 
 

Reuniões realizadas 
Anos Conselho de 

Administração
Conselho 

Fiscal Conjunta 

2003 10 4 1 
2004 6 3 - 
2005 5 5 - 
2006 5 5 - 

 
 
 
 
 

 Movimentação de  correspondência - 2006 
 

Correspondência Especificação 
Expedida  Recebida 

Ofícios 1.695 31 
Ofícios-circulares 8 3 
Cartas 51 20 
Declarações 29 - 
Guias de remessa de documentos - - 
Memorandos 5 1 
Autorizações   22 - 
Recibos 1 - 

 
  

 Movimentação dos procedimentos necessários para viagens -  2006 
 
 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 448 
  
Passagens terrestres 23 
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3.    CONCLUSÃO 
 
  

  
   FEC, apoiando a Universidade Federal Fluminense, tem prestado relevantes 
serviços à sociedade nas diversas áreas do conhecimento humano. As 

parcerias institucionais firmadas pela Fundação constituem uma fonte inesgotável de 
soluções para as necessidades inerentes à gestão administrativa, gerando alternativas 
capazes de superar e sanar as dificuldades dos administradores público e privado. 
 
 Ao viabilizar essas oportunidades , a FEC aproxima a Universidade da sociedade e 
contribui para a garantia da sustentabilidade e autonomia desta Instituição, na busca de 
novos parceiros para preservar o círculo que resulta da transferência de conhecimento, 
gerando riqueza para a sociedade. 
 
  Embasada na filosofia voltada para o trabalho em equipe e em parcerias, a FEC tem 
mobilizado os melhores recursos, métodos, processos e meios para alcançar os objetivos 
das organizações. Além disso, vem se dedicando ao desenvolvimento e à implantação de 
projetos centrados na difusão do conhecimento e na procura de tecnologias e ferramentas 
mais adequadas para a solução das demandas do mercado, considerando sempre o cenário 
tecnológico do momento e suas tendências futuras, preservando o know-how adquirido e o 
investimento realizado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A 
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CNPJ no 03.438.229/0001-09 
 
 
 
 
 
Estatuto aprovado conforme Declaratória de Autorização de Ato 
da Provedoria de Fundações do Ministério Público do Estado do 
Rio de Janeiro por Portaria PF-SI, S/N/03, de 19 de dezembro de 
2003, formalizada por Escritura Pública lavrada no Cartório do 5o 
Ofício de Niterói, Livro 537, folha no 096/108, de 17 de fevereiro 
de 2004, e registrada no Cartório do 12o Ofício de Niterói sob o no 
6.196, Livro A-20, de 27 de fevereiro de 2004.  
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