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Palavra do Presidente

Em 2009 a FEC deu continuidade à sua trajetória de crescimento em volume de recursos administrados e em 
número de projetos, estabelecendo novos desafios e responsabilidades. A atualização de seus sistemas 
gerenciais e a permanente capacitação de seus colaboradores é a preocupação central de sua Diretoria. Dois 
destaques em termos de aprimoramento das práticas gerenciais da FEC merecem ser apontadas. O primeiro
no âmbito da articulação entre todos os seus setores, com a realização contínua de encontros semanais da 
Diretoria Executiva com os gerentes e assessores, voltados a debates e troca de informações que minimizem 
os entraves e possibilitem a socialização dos problemas e soluções no desenvolvimento de projetos.  Outro 
ponto de destaque é a elaboração do Manual de Procedimentos para Gestão de Projetos para orientar, 
principalmente o Coordenador, sobre os processos adotados na execução dos projetos por ela gerenciados, 
desde o momento da apresentação das propostas até o encerramento dos mesmos. Os principais objetivos 
deste Manual são: aperfeiçoar e facilitar as vias de comunicação entre coordenadores e a FEC no que diz 
respeito às informações de como proceder durante a contratação e execução de projetos; esclarecer os 
trâmites e etapas necessárias para execução dos mesmos; e disponibilizar tais instruções, procedimentos e 
formulários on-line no site da FEC, com implantação para o início do ano de 2010.

É essencial ressaltar ainda que a finalidade precípua das Fundações de Apoio das IFES é mediar o processo 
de inovação tecnológica, por meio de convênios e contratos celebrados com instituições públicas e privadas, 
gerenciando-os de forma ágil e eficiente. Para tanto, devem utilizar de forma correta, os bens, serviços, 
recursos humanos e financeiros e quaisquer outros meios lícitos que conduzam à divulgação do 
conhecimento de interesse coletivo gerados ou instalados nas Universidades. Recentemente o Tribunal de 
Contas da União realizou auditoria nas Fundações de Apoio e nas Universidades, sendo identificadas 
algumas não conformidades e sugeridas ações para saná-las. As medidas, dirigidas às IFES, via Ministério 
da Educação, são no sentido de que o MEC institua ato normativo de caráter regulamentar, basicamente, 
dispondo sobre rotinas e procedimentos e controle efetivo das atividades desenvolvidas, tendo a FEC já 
norteado suas ações gerenciais conforme as orientações e recomendações emanadas pelo TCU.

Não restam dúvidas de que a melhoria do desempenho da FEC é tarefa continuada e, com este intuito, 
esperamos estar contribuindo para uma prestação de serviços clara e objetiva, que esteja sintonizada com a 
finalidade da atual gestão: atuar com profissionalismo e transparência e este Relatório busca fazer uma 
breve apresentação das atividades desenvolvidas pela Instituição no ano de 2009, destacando seus 
principais projetos, algumas medidas relevantes adotadas ao longo desse período e fornecendo 
informações acerca do desempenho financeiro da Fundação.
                                    

                                                                    Antonio Fontana
                                     Diretor-Presidente da FEC
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1. Dados Institucionais

FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA DE APOIO INSTITUCIONAL À UNIVERSIDADE 
FEDERAL FLUMINENSE - FEC
Endereço: Rua São Pedro, 24 – Grupo 801 – Centro - Niterói - RJ   
CEP: 24.020-053
Fone: (21) 2109.1661      Fax (21) 2109.1674
Site: www.fec.uff.br
E-mail: fec@fec.uff.br

2. Registros e Credenciamento

A Fundação possui:

• Registro e credenciamento junto aos Ministérios da Educação - MEC e da Ciência e 
Tecnologia - MCT para efeitos do que estabelece a Lei Federal no 8.958/94, conforme 
certificado emitido em 25/08/2008 para o biênio 2008/2010.

• CNPJ/MF — Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica: 03.438.229/0001-09.

• Natureza Jurídica: código 306.9 – Outras Formas de Fundações mantidas com Recursos 
Privados – Comissão Nacional de Classificação (CONCLA). A FEC é pessoa jurídica de 
direito privado, dotada de autonomia patrimonial, administrativa e financeira, com fins não 
lucrativos. 

• Código Atividade Econômica Principal: 85.50.3 – Atividades de Apoio à Educação, 
segundo a Classificação Nacional de Atividades Econômicas do IBGE.

• Inscrição Municipal: 104.375-1

• Registro no SENALBA – RJ: Certificado de Registro no Sindicato dos Empregados em 
Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e Formação 
Profissional do Estado do Rio de Janeiro, desde abril de 2003.

• Credenciamento do CNPq para importação de bens, em conformidade com a Lei no

8.010, de 29/03/90, alterada pela Lei no 10.964, de 28/10/04, e regulamentada pela 
Portaria Interministerial MCT/MF no 445, de 15/12/98.  Os bens importados com base 
nestes documentos legais somente poderão ser utilizados em programas de pesquisa 
científica ou tecnológica e por quem detenha credenciamento para esse fim específico 
(art. 3o da Portaria Interministerial no 445/98).
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3. Criação 

A Fundação Euclides da Cunha de Apoio Institucional à UFF (FEC) é uma instituição 
de Direito Privado, sem fins lucrativos, criada em 19 de novembro de 1997, com a missão 
de dar apoio à Universidade Federal Fluminense (UFF), sob a regência da Lei Federal no

8.958/94 e do Decreto no 5.205, de 14 de setembro de 2004, credenciada junto aos 
Ministérios da Educação e da Ciência e Tecnologia, encontrando-se regularmente 
registrada na Provedoria das Fundações do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. 
A UFF, por decisão unânime de seu Conselho Universitário, em reunião realizada no dia 28
de maio de 1997, decidiu incentivar a criação de Fundações múltiplas, com personalidade 
jurídica de direito privado, para atender às necessidades de apoio acadêmico e 
administrativo da Universidade, apoiada na Lei no 8958/94 que trata das relações das 
Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) com as Fundações.

A escritura pública de instituição e dotação e de estatuto da Fundação foi lavrada em 
19/11/1997, na cidade de Niterói, no Cartório do 5o Ofício, livro 502, fl. 59/69, ato 06, 
tendo como instituidores professores universitários da Universidade Federal Fluminense 
com registro em livro próprio. Na conformidade do artigo 24 do Código Civil Brasileiro, os 
Instituidores, a título de dotação especial necessária à constituição da Fundação,
concorreram com dotação inicial de quantia em dinheiro, especificada individualmente no 
Livro Próprio de Instituição.

A última alteração efetuada no Estatuto da FEC foi aprovada pelo seu Conselho de 
Administração, em reuniões de 25/03/2003 e 22/04/2003, e pela 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 
17/02/2004 e registrada no Cartório do 12o Ofício de Niterói sob o no 6.196, livro A-20 de 
27/02/2004.

A FEC começou a funcionar efetivamente em 1999 e desde este período tem 
ultimado esforços para se constituir num instrumento ágil, dotado de estrutura 
operacional especializada, para dar apoio às atividades de ensino, pesquisa, extensão e 
desenvolvimento institucional da Universidade, nas mais diversas áreas de conhecimento, 
através da gestão de projetos.

4. Relacionamento  FEC  X UFF

Do artigo 207 da Constituição Federal pode se deduzir a missão das universidades no 
que se relaciona ao desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão de forma 
indissociável. Contudo, embora este preceito legal apregoe a ampla autonomia didático-
científica, administrativa e de gestão financeira e de pessoal que estas instituições devem 
ter, sabe-se, na prática, que isto não ocorre.

A Universidade, por outro lado, tem que interagir com a sociedade, pois esta é, em 
última instância, a responsável pela sua manutenção e, no entanto, estes dois segmentos, 
na maioria das vezes, realizam movimentos distintos, o que torna imprescindível a 
introdução de mecanismos que produzam mais agilidade nos procedimentos de 
integração, sendo as Fundações de Apoio, hoje, os instrumentos indispensáveis que 
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atendem de forma mais competente e ágil o ritmo exigido pelo mundo moderno, em 
contraste com aquele existente nas universidades públicas, com processos decisórios,
colegiados e amarras burocráticas. O legislador, assim, através da Lei no 8.958/94, dispôs 
sobre o relacionamento das Instituições Federais de Ensino Superior, como é o caso da 
UFF, com Fundações de Apoio, como a FEC, sendo este documento legal regulamentado
pelo Decreto no 5.205/2004, constituindo-se estas duas normas a estrutura que sustenta o 
trabalho desenvolvido pelas Fundações de Apoio em prol das instituições apoiadas.

Nos últimos tempos têm sido veiculadas notícias sobre excessos praticados por 
algumas fundações, o que tem ocorrido também em estruturas públicas, fato este que 
não justifica condenar o trabalho de todas as fundações de apoio e exigir sua extinção, 
mas sim fechar aquelas que não desempenham com seriedade, e em prol da sociedade, 
seu destino legalmente estabelecido de apoiadoras das instituições de ensino.

O relacionamento da FEC com a UFF, em termos formais, além dos documentos 
legais citados anteriormente, ocorre ainda apoiado nas seguintes normatizações:     

 Convênio no 100/2004, assinado em 17 de dezembro de 2004, com 
vigência de 5 anos a partir da data de sua celebração.

 Estatuto da FEC: a administração superior da FEC é, majoritariamente, 
composta por titulares de cargos da administração superior da UFF - o Conselho de 
Administração é composto por 9 membros titulares e 2 suplentes indicados pelo Conselho 
Universitário da UFF e três membros pelo Reitor, além do Diretor-Presidente da FEC como 
membro nato, já o Conselho Fiscal é composto por 5 membros titulares e 2 suplentes 
designados pelo Conselho Universitário além de 2 membros indicados pelo Reitor. Assim, 
a Fundação é um dos instrumentos que a Universidade utiliza para colocar a serviço da 
sociedade em geral todo o potencial intelectual e tecnológico de uma das maiores e mais 
qualificadas instituições de ensino, pesquisa e extensão do país.

 Norma de Serviço no 603, de 09 de fevereiro de 2009, do Magnífico 
Reitor da Universidade Federal Fluminense, que dispõe sobre os procedimentos a serem 
observados na relação entre a Universidade e suas Fundações de Apoio, na execução de 
contratos de apoio a programas e projetos, nas áreas de ensino, pesquisa, extensão e de 
desenvolvimento institucional, científico e tecnológico.

 Resolução no 155/2008, de 30 de julho de 2008, do Conselho 
Universitário da UFF, que regulamenta a criação, a classificação e a execução de cursos 
que contenham turmas pagas e trata da destinação dos recursos deles provenientes.

Deve-se citar ainda o Acórdão no 2.731/2008, de 27/11/2008, do Tribunal de 
Contas da União (TCU) – resultante de Auditoria destinada a examinar, no plano 
nacional, o relacionamento das IFES com suas fundações de apoio, realizada sob a 
sistemática de Fiscalização de Orientação Centralizada – FOC.  O objeto da Auditoria foi, 
portanto, o conjunto dos convênios, contratos e demais termos de parceria que 
materializam o relacionamento entre as IFES e suas fundações de apoio, recorrentes de 
irregularidades detectadas pelo TCU em fiscalizações atinentes à matéria, as quais 
geraram determinações e recomendações, abrangendo todos os setores envolvidos no 
âmbito de sua competência, relacionadas às ações que definem rotinas e sistemáticas e à 
fixação de normas regulamentares destinadas a sanar as irregularidades encontradas. 

A Fundação, assim, tem viabilizado as idéias profissionais e científicas dos 
professores e pesquisadores da UFF, proporcionando-lhes as condições necessárias para 
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execução de seus projetos e obtenção de financiamentos junto às entidades e agências de 
fomento – públicas e privadas, nacionais e internacionais – no levantamento de 
oportunidades, na assessoria à elaboração de projetos de pesquisa e propostas de 
prestação de serviços, na negociação de convênios e contratos e no gerenciamento 
administrativo e financeiro dos recursos.

5. Objetivos

A FEC tem por missão principal viabilizar ações para desenvolvimento de projetos 
nas diversas áreas de conhecimento como forma de atender, com eficiência e eficácia, as 
necessidades da Universidade Federal Fluminense, e, como sua importante parceira, tem 
a responsabilidade pelo gerenciamento dos mesmos, dando-lhe permanente suporte na 
captação de recursos.

Segundo seu Estatuto, a FEC é uma entidade de apoio à Universidade Federal 
Fluminense, tendo por objetivos:

I - promover e subsidiar projetos, eventos e atividades de Ensino, Pesquisa, 
Extensão, Cultura, Ciência, Tecnologia, Letras, Artes, Desportos e Meio Ambiente na UFF;

II - zelar para que os convênios, contratos, ajustes e acordos atendam aos 
objetivos dos proponentes e contratantes;

III - cooperar com outras instituições da sociedade, na área específica de sua 
competência;

IV - divulgar e fomentar a prestação de serviços técnicos especializados da UFF, 
bem como auxiliar na manutenção de suas atividades;

V - gerenciar e instrumentalizar a aquisição de bens e serviços, nacionais ou 
estrangeiros, necessários ao desempenho das atividades e projetos da Universidade e de 
outras instituições. 

Na consecução dos seus objetivos, a Fundação poderá elaborar programas e 
projetos, desde que respeitados os interesses da Universidade, observando a política de 
Ensino, Pesquisa e Extensão definida pelos Colegiados Superiores da UFF. Portanto, os 
objetivos da FEC vão além de cumprir com qualidade, eficiência e eficácia seu papel de 
gestora administrativa e financeira dos trabalhos de seus parceiros. A Fundação contribui 
decisivamente para que o conhecimento e as novas tecnologias presentes na UFF sejam 
disseminados pela sociedade e fomentem o desenvolvimento social, econômico, cultural, 
científico e tecnológico.

6. Principais aspectos relacionados às atividades empreendidas na Fundação 
em 2009

6.1.   Estrutura organizacional

O ano de 2009 se caracterizou, na FEC, pela adoção de várias medidas que 
buscassem a modernização administrativa, com reestruturação de seus sistemas de 
controle relacionados, primordialmente, às áreas financeira e contábil, além da introdução 
de procedimentos mais ágeis no gerenciamento de projetos. 
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É apresentada adiante a estrutura organizacional vigente na FEC:

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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6.2. Infra-estrutura da FEC 

6.2.1.  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 e, a partir de 2009, um auditório, no 7o

andar, que foi totalmente reformado e equipado com um sistema de som e datashow,
local para realização de reuniões, palestras e outros eventos. 

Com o crescimento crescente do número de projetos, a FEC reestruturou a Gerência 
de Projetos em novo espaço que melhor atendesse às suas demandas e, ao londo deste 
ano, realizou a reestruturação dos demais espaços para buscar melhoria na execução dos 
diversos procedimentos que norteiam a execução dos projetos, dentro de uma margem 
operacional de eficiência, eficácia e segurança.

A FEC tem um considerável parque tecnológico, cujos equipamentos de informática
são assim distribuídos por setor:

Setor
Compu-

tador
Desktop

Note-
book

Impres-
sora 

Jato de
Tinta

Impres-
sora 
Laser

Impres-
sora

Térmica
Scanner No-

break

Gerência de Projetos 16 1 1
Gerência Suprimentos 7 1 2 1
Gerência de RH 4 1
Gerência Financeira 8 1
Gerência de Contabilidade 13
Assessoria de T.I. 8 1 1 1 1 2
Assessoria Com. e Mark. 3 1
Assessoria Jurídica 2 1
Diretoria Executiva 2 2 1
Secretaria 2 1
Protocolo 2 1
Setor de Concurso 1
  TOTAL 67 5 5 6 1 3 2

Além destes, a FEC conta ainda com 9 servidores (4 profissionais e 5 não-
profissionais), 2 roteadores wireless e 8 switch de rede, tendo ainda um no-break
localizado no 8o andar que não atende, no entanto, a todas as salas, fazendo-se 
necessária uma instalação de rede elétrica estabilizada para este andar. 

Tem instalada uma moderna central de telefônica, envolvendo mesa e outros 
equipamentos, podendo falar com a UFF como ramal, o que facilita a comunicação. Com 
relação à utilização de reprografia, houve uma racionalização de uso pois as cópias são 
feitas por uma pessoa designada para tal tarefa conforme solicitação dos diversos 
setores, tendo ainda sido disponiblizado um local específico para alocação deste 
equipamento.
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6.2.2. Recursos Humanos

A estrutura básica da FEC compõe-se de três níveis: Conselhos de Administração e 
Fiscal, Diretoria Executiva, Gerências e Assessorias. O quadro funcional permanente, nas 
suas diversas atividades de apoio, está formado por 179 integrantes, sendo que 59 são 
funcionários pertencentes aos departamentos administrativos da FEC e 120 são 
profissionais distribuídos nos diversos projetos em andamento, que estão ligados à 
Instituição. 

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 2009 foram concedidos benefícios a 11 funcionários, sendo 9 dos departamentos 
administrativos da FEC e 2 são profissionais dos projetos ligados à Instituição, o que 
representa 6,1% do total dos mesmos, conforme especificação adiante:

Cursos
Funcionários (no)

Diretamente 
na FEC Em Projetos

MBA – Organização e Estratégia 2 -
MBA – Marketing Empresarial 1 -
Administração (graduação) 1 1
Análise de Sistemas/Sistema de Informação 1 -
Qualidade Total (Especialização) 1 -
Direito (graduação) - 1
Inglês 3 -

Total 9 2

A Fundação tem dado oportunidade de treinamento aos seus funcionários por meio
de participação em cursos que possam contribuir não só para seu aperfeiçoamento  
profissional mas também para a  melhoria do desempenho operacional da empresa. Os 
funcionários em 2009 participaram dos seguintes cursos:

Cursos No Setor da FEC
- Convênios: Prestação de Contas – PJMR Ltda 2

Gerência de Projetos- Administração (graduação) 1
- MBA – Organizaçao e Estratégia - UFF 2
- Inglês 1 Ass. de Tec. da Informação
- Análise de Sistemas/Sist. de Informação - UFF 1
- MBA – Marketing Empresarial - UFF 1 Ass. de Comunicação e Marketing
- MBA – Gestão de Qualidade Total - UFF 1

Gerência Financeira- Inglês Wise-Up – 24 meses 1
- Inglês 1 Gerência de Suprimentos
- MBA – Gestão de Pessoa 1 Gerência de Recursos Humanos
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Com a execução do convênio de Estágio com a UFF, foram concedidas bolsas de 
estágio a estudantes de graduação dessa Instituição nas áreas de interesse da Fundação, 
conforme especificação adiante:

Curso Alunos  UFF (no)
Comunicação Social 1
Ciências Contábeis 3
                          Total 4

6.3.   Carteira de Clientes 

A carteira de clientes da FEC é formada por inúmeras instituições de expressão e 
reconhecimento, dentre as quais: Ministério da Educação, Ministério da Cultura,  
Petrobras, Finep, Furnas, Governos Estaduais e Prefeituras Municipais, Universidades 
Federais, Estaduais e Particulares, Instituições Internacionais como Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e Instituto Interamericano de Cooperação para a 
Agricultura (IICA). Os clientes da Fundação abrangem empresas da área de: energia, 
transportes, telecomunicações, tecnologia de alimentos, petróleo, educação, saúde, 
cultura, produção mineral, produção animal, produção farmacêutica, entre outras.

6.4. Concursos públicos

         Em 2009 a FEC, em virtude de novos direcionamentos empreendidos pela 
administração da Fundação empossada no início de 2009, não realizou concursos públicos.
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7. Atividades desenvolvidas

7.1. Segundo áreas de atuação

7.1.1. Estrutura Organizacional

 Reestruturação da Gerência de Projetos, com a  divisão interna em quatro áreas: 
contratos/cursos da UFF, contratos privados, convênios e prestação de contas.

 Redistribuição de espaço físico na FEC envolvendo todos os setores com a 
utilização de alunos de mestrado da Escola de Arquitetura da UFF na elaboração do 
projeto; transferência do auditório da FEC para o 7o andar, com melhoria nas instalações 
elétricas, piso, pintura, além de colocação de cortinas, ar refrigerado, sistema de som e 
projetor muitimídia.

7.1.2. Desenvolvimento de Recursos Humanos 

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

 Nivelamento salarial de funcionários que ocupavam  o mesmo cargo, um trabalho 
embrionário do Plano de Cargos e Salários.

7.1.3. Racionalização dos Procedimentos Internos 

 Processo de implementação do projeto de informatização 

 Consolidação e desenvolvimento de novas funcionalidades na estrutura de 
controle de acesso de usuários aos módulos do sistema da FEC.

 Consolidação da implantação e do treinamento dos Módulos de Cadastro de 
Projetos, Financeiro e de Recursos Humanos, considerando a substituição dos usuários do 
setor responsável.

 Manutenção do sistema de consulta, na Web, dos fluxos financeiros dos projetos 
pelos Coordenadores, com a adoção da ferramenta Java, o que tornou o sistema mais 
seguro e rápido para os usuários.

 Mudança do cabeamento de rede do 10o andar para uma rede estruturada de 
dados e voz.

 Inclusão da informação “recursos a receber” na nota fiscal, bem como sua 
utilização na receita prevista para recebimento no projeto.

 Implantação da rotina de emissão de boletos bancários, vinculados às notas 
fiscais emitidas pela FEC, para os órgãos/empresas financiadoras dos projetos.

 Consolidação das rotinas de integração entre sistemas FEC e MXM.
 Aquisição de novos computadores para atender os usuários, assim como novos 

servidores em substituição aos anteriores que não atendiam às necessidades da FEC.
 Implantação de um sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED) 

para digitalização de todos os documentos da FEC, antes arquivados em caixas, o que 
facilitará o acesso aos mesmos.
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 Agilização de rotinas relacionadas ao sistema de compras

 Negociação direta com fornecedores, como forma de reduzir os custos de 
aquisição.

 Diminuição do prazo entre o recebimento da requisição na FEC e a entrega do 
produto ao solicitante.

 Atualização e manutenção dos registros dos fornecedores já cadastrados e 
recadastramento de novos.

 Estabelecimento de dias determinados para compras por grupo de produtos para 
atendimento a diversos projetos, de modo a obter maior poder de negociação e não 
efetuar compras isoladas, salvo em casos de emergência ou quando há grande volume de 
requisição de compras de um determinado grupo.

 Negociação com a empresa Claro para substituição dos telefones móveis e 
redução das tarifas pagas tanto pela FEC quanto pelos projetos.

 Aceitação de solicitação para pagamento de compras somente se estas tiverem 
sido realizadas pela Gerência de Suprimentos da FEC, como forma de evitar títulos 
protestados uma vez que os Coordenadores efetuavam as compras e não encaminhavam 
as notas fiscais.

Agilização de rotinas relacionadas ao sistema de compras por importação

 Habilitação da FEC na certificação digital.
 Negociação com uma nova assessoria de despacho aduaneiro de melhor estrutura 

operacional e custos financeiros menores, com redução significativa das despesas 
acessórias de importação (custos de armazenagem e de corretagem).

 Acompanhamento diário do status das importações efetuadas pela FEC, com a  
divulgação sobre o andamento do processo  aos Coordenadores de Projetos.

 Diminuição do tempo de armazenamento dos produtos importados e aumento da 
rapidez na entrega dos mesmos aos Coordenadores de Projetos.

 Diminuição de custos com seguro dos equipamentos importados, por meio da 
contratação de corretora, de renome internacional, especialista em seguro de transporte 
de cargas marítimas e aéreas, com taxas mais baixas.   

 Agilização das rotinas relacionadas a licitações e afins

 Criação de equipe permanente de licitação.
 Contratação de pessoal e treinamento na área.
 Acompanhamento diário do status das licitações efetuadas e em andamento, com 

a  divulgação sobre o andamento do processo aos Coordenadores de Projetos.

 Agilização de rotinas relacionadas ao sistema financeiro 

 Elaboração de formulário para solicitação de abertura de conta corrente para os 
projetos, a ser preenchido pela  Gerência de Projetos, contendo os dados necessários para 
que o processo se operacionalize de forma mais ágil.

 Provisionamento dos encargos sociais dos funcionários do período de junho de 
2007 a junho de 2008, o qual ainda não tinha sido feito.
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 Cancelamento de muitos projetos com saldo negativo ou sem movimentação 
financeira, com comunicação aos seus respectivos Coordenadores, sendo que, entre os 
negativos, diversos recebiam indevidamente rendimentos financeiros.

 Reestudo das contrapartidas e negociação com os Coordenadores de Projetos 
como forma de aumento de arrecadação, uma vez que muitos projetos não faziam 
repasse de taxa de administração para a FEC.

 Elaboração de planilha de custos com definição da hora/FEC para cobrança dos 
serviços prestados em projetos como contrapartida de convênios.

 Revisão das aplicações financeiras por meio de renegociação com as instituições 
em busca de remunerações mais atraentes.

 Agilização das rotinas relacionadas ao sistema de contabilidade 

 Integração dos sistemas FEC com MXM por meio de exportação/importação de 
arquivos relativos aos módulos de contabilidade, compras, contas a pagar, contas a 
receber, patrimônio e tesouraria.

 Integração dos sistemas de folha de pagamento RM com MXM , o que reduziu o 
tempo de contabilização.

 Integração entre os sistemas financeiros da FEC e dos bancos, o que possibilitou a 
realização da conciliação bancária e a contábel, evitando erros de lançamentos e 
aumentando o número de lançamentos.

 Conclusão do tombamento dos itens patrimoniais adquiridos em 2009.

7.1.4. Imagem Institucional

 Divulgação da imagem institucional da FEC por meio de vários materiais 
institucionais encaminhados a diversas entidades.

 Atualização do conteúdo do site da FEC com inclusão periódica de cursos, 
oportunidades, eventos e notícias relevantes.

 Criação do novo site institucional, com previsão de implantação no início de 2010.    
 Implementação do Jornal institucional, de periodicidade bimestral, a partir de abril 

de 2009, focalizando primordialmente notícias sobre projetos desenvolvidos pela FEC, 
assuntos internos e de interesse público.

 Participação institucional em eventos relacionados com a atuação da FEC em
diferentes segmentos.

7.1.5. Gestão de Projetos

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

 Elaboração do Manual de Procedimentos para Gestão de Projetos (Coordenador).
 Alteração dos formulários de solicitações pelos Coordenadores dos diversos 

procedimentos para execução dos projetos e implantação de outros, de forma a 
aperfeiçoar e facilitar as vias de comunicação entre Coordenadores e a FEC, sendo que 
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tais formuláios serão, no início de 2010, disponibilizados on-line no site com as respectivas 
instruções de preenchimento.   

 Alteração do Regulamento do Programa de Concessão de Bolsas para 
participantes de projetos gerenciados pela FEC, aprovado pela Regulamentação de Serviço 
da FEC no 001/2009, de 12 de novembro de 2009.

 Atualização do cadastro de projetos, de forma a conter informações fundamentais 
que não eram contempladas e ainda alterar aquelas que continham incorreções.

 Alteração dos procedimentos relacionados à concessão de diárias, cuja 
regulamentação na Fundação está consubstanciada na Determinação de Serviço no 46/09, 
de 16/11/2009.

 Alteração dos procedimentos relcionados à concessão de Verba de Suprimento, 
cuja regulamentação na FEC está consubstanciada na Ordem de Serviço nO 01/2009, de 
12 de novembro de 2009. 

7.1.6.  Relacionamento com a UFF

 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 e de demais setores da Universidade.

 Integração com o Núcleo de Comunicação Social da UFF na seleção de notícias e 
entrevistas relacionados aos projetos desenvolvidos pela FEC para publicação na mídia 
impressa.

 Desenvolvimento de rotina para buscar, em servidor disponibilizado pelo Núcleo 
de Tecnologia de Informação, os dados dos servidores e alunos da UFF.

7.1.7.  Relacionamento com Outras Instituições

 Preparação da documentação relativa ao processo de Prestação de Contas da FEC 
do exercício de 2008 para encaminhamento à Provedoria das Fundações do Ministério 
Público do Estado do Rio de Janeiro.

 Elaboração de justificativas, subsídios propostas para contratação da FEC por 
diversos órgãos interessados da administração pública (federal, estadual e municipal) e 
privada.

 Divulgação e veiculação junto aos veículos de comunicação, de anúncios de 
cursos 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.

7.1.8. Planejamento

 Elaboração do Plano de Atividades de 2010.
 Elaboração da Programação Orçamentária de 2010.



   FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA DE APOIO INSTITUCIONAL À UFF – FEC
       RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 2009

18/86

7.2. Resultados obtidos segundo os setores da FEC

7.2.1. Consellhos Superiores

Os órgãos de orientação superior da FEC são os Conselhos de Administração e Fiscal, 
os quais, conforme atribuições estatutárias, dão suporte à Diretoria Executiva no 
encaminhamento de questões administrativas relacionadas ao funcionamemnto da 
Fundação.   

Ao Conselho de Administração cabe, basicamente, aprovar a política de atuação da 
Fundação, a sua estrutura administrativa e eventuais posteriores alterações propostas 
pela Diretoria Executiva e ainda expedir normas de interesse da mesma na esfera de sua 
competência. É composto por 13 (treze) membros titulares e 2 (dois) membros suplentes 
escolhidos dentre o pessoal docente e técnico-administrativo ocupante de cargo do
Quadro Permanente da UFF sendo nove membros titulares e dois membros suplentes, 
indicados pelo Conselho Universitário da UFF; três membros titulares, indicados pelo 
Reitor da UFF e o Diretor-Presidente da Diretoria Executiva, que é membro nato do 
Conselho. 

Ao Conselho Fiscal cabe, precipuamente, fiscalizar os atos dos administradores da 
Fundação, verificando o cumprimento de seus deveres legais e estatutários e examinar e 
emitir parecer sobre as demonstrações financeiras da Fundação e sobre os demais dados 
concernentes à prestação de contas perante o Ministério Público. É composto de sete
membros titulares e dois membros suplentes escolhidos dentre o pessoal docente e 
técnico-administrativo ocupante de cargo do Quadro Permanente da UFF, sendo cinco 
membros titulares e dois suplentes indicados pelo Conselho Universitário da UFF e dois 
membros titulares indicados pelo Reitor da UFF. 

Ambos os Conselhos tiveram a renovação do mandato de seus membros no ano de 
2008, com vigência de dois anos, tendo os mesmos tomado posse em reunião conjunta 
em 21 de outubro de 2008.  

As reuniões dos Conselhos de Administração e Fiscal, cujas decisões estão 
registradas em atas e lançadas em livro próprio, realizadas no período de 2003 a 2009,
estão adiante discriminadas:

Anos
Reuniões realizadas

Conselho de
Administração

Conselho
Fiscal

Conjunta

2003 10 4 1
2004 6 3 -
2005 5 5 -
2006 5 5 -
2007 8 5 1
2008 7 2 2
2009 7 5 -
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7.2.2. Gerência de Projetos 

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

Para melhorar a qualidade da prestação dos serviços oferecidos pela FEC, incluindo a 
redução no tempo de tramitação dos processos, a Gerência de Projetos foi dividida 
internamente em quatro áreas: contratos/cursos da UFF, contratos privados, convênios e 
prestação de contas. Vale ressaltar que também contribuiu para a melhoria das rotinas de 
trabalho a readequação da infraestrutura do setor com aumento do espaço físico, que tem 
proporcionado o bem estar dos funcionários e o melhor atendimento aos coordenadores.

 Parceiros da FEC em 2009

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, por meio 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 
2009:

          INSTITUIÇÃO VINCULAÇÃO JURÍDICA

001 AÇÚCAR E ALCOOL OSWALDO RIBEIRO DE MENDONÇA LTDA. Empresa Privada
002 AÇUCAREIRA BORTOLO CAROLO S. A. Empresa Privada
003 A E FILS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Empresa Privada
004 AGENCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL - ABDI Empresa Privada
005 AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR - ANS Orgão Público Federal
006 AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES – ANATEL Orgão Público Federal
007 AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA Orgão Público Federal
008 AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP Orgão Público Federal

009 AGÊNCIA REGULADORA DE ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO – AGENERSA

Orgão Público Estadual

010 ÁGUAS DE NITERÓI Empresa Privada
011 ÁGUAS DO PARAÍBA (CAMPOS) Empresa Privada
012 ALIANÇA S.A.  IND. NAVAL E EMPRESA DE NAVEGAÇÃO Empresa Privada
013 ALTA PAULISTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Empresa Privada
014 ALVORADA DO BEBEDOURO S.A. AÇÚCAR E ÁLCOOL Empresa Privada
015 AMPLA - ENERGIA E SERVIÇOS S.A. Empresa Privada
016 APIACAS ENERGIA S.A. Empresa Privada
017 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - ABEPRO Empresa Privada

018
ASSOCIAÇÃO DE COMUNICAÇÃO EDUCATIVA ROQUETE PINTO -
ACERP Empresa Privada
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019 ASSOCIAÇÃO ESCOLAR E BENEFICIENTE CORCOVADO DA ESCOLA ALEMÃ 
CORCOVADO Empresa Privada

020 ASSOCIAÇÃO FLUMINENSE DE EDUCAÇÃO Empresa Privada

021 ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES INATIVOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL 
FLUMINENSE - ASPIUFF Empresa Privada

022 ATPENG ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S.A. Empresa Privada
023 AUTOMATOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. Empresa Privada
024 BANCO GUANABARA S.A. Empresa Privada
025 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB Orgão Público Federal
026 BAXTER HOSPITALAR LTDA Empresa Privada
027 BAYER S.A. Empresa Privada
028 BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. Empresa Privada
029 BERTIN S.A. Empresa Privada
030 BERTOLO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. Empresa Privada
031 BOURSCHEID ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE S.A. Empresa Privada
032 BRACO NORTE ENERGIA S.A. Empresa Privada
033 BRASILSAT HARALD S.A. Empresa Privada
034 BRASIL TELECOM CABOS SUBMARINOS LTDA. Empresa Privada

035 BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E 
CERTIFICADORA LTDA.

Empresa Privada

036 CARNEIRINHO AGROINDUSTRIAL S.A. Empresa Privada
037 CASA DA MOEDA DO BRASIL Orgão Público Federal
038 CBI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Empresa Privada
039 CEFET - CENTRO FEDERAL DE EDUC. TECNOLÓGICA/CAMPOS Orgão Público Federal
040 CELPE - COMPAHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO Empresa Privada
041 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ S.A. – CEASA/RJ Empresa Privada
042 CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. – ELETROBRAS Orgão Público Federal
043 CENTRAL ENERGÉTICA MORENO AÇÚCAR E ÁLCOOL Empresa Privada

044 CENTRAL ENERGÉTICA MORENO DE MONTE APRAZÍVEL ACÚCAR E ÁLCOOL 
LTDA.

Empresa Privada

045 CENTRO DE ELETRÔNICA DA MARINHA Órgão Público Federal
046 CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS – CGEE Empresa Privada
047 CENTRO NACIONAL DE FOLCLORE E CULTURA POPULAR - MC Órgão Público Federal
048 CENTRO DE PESQUISA DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL Fundação/Associação
049 CENTRO TECNOLÓGICO DO EXÉRCITO Órgão Público Federal
050 CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC - CAMPUS SANTO AMARO Empresa Privada
051 CHEMTECH SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SOFTWARE LTDA. Empresa Privada
052 CHEVRON BRASIL PETRÓLEO LTDA. Empresa Privada
053 COLÉGIO PEDRO II Órgão Público Federal
054 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RIO DE JANEIRO - CERJ Empresa Privada
055 CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. Empresa Privada
056 CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S.A. Empresa Privada

057 COOPAS - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DE AUDIOVISUAIS DE SAÚDE E 
SANEAMENTO Empresa Privada

058 COOPCANA - COOPERATIVA AGRÍCOLA REGIONAL DE PRODUTORES DE 
CANA LTDA.

Empresa Privada

059 COOPERVAL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL VALE DO IVAÍ LTDA. Empresa Privada
060 COPERTRADING COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S.A. Empresa Privada
061 COPLASA AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA. Empresa Privada
062 CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS Empresa Privada

063
CTCEA - ORGANIZAÇÃO BRASILEIRA PARA DESENVIMENTO CIENTÍFICO E 
TECNOLÓGICO DO CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO Órgão Público Federal

064 CUIBÁ ENERGIA S.A. Empresa Privada
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065 DACAL DESTILARIA DE ÁLCOOL CALIFÓRNIA S.A. Empresa Privada
066 DECASA DESTILARIA DE ALCOOL CAIUÃ S.A. Empresa Privada
067 DELPHOS SERVIÇOS TÉCNICOS S.A. Empresa Privada
068 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO Orgão Público Estadual
069 DEPARTAMENTO GERAL DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - DEGASE Orgão Público Estadual
070 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RJ - DETRAN Orgão Público Estadual
071 DEPÓSITO DE FARDAMENTO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO Orgão Público Federal
072 DIANA DESTILARIA DE ÁLCOOL NOVA AVANHANDAVA LTDA. Empresa Privada
073 DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA Orgão Público Federal
074 DIRETORIA DE ENGENHARIA NAVAL Orgão Público Federal
075 ECEN CONSULTORIA LTDA Empresa Privada
076 E D F & MAN BRASIL S.A. Empresa Privada
077 EDIOURO PUBLICAÇÕES DE PASSATEMPOS E MULTIMÍDIA LTDA. Empresa Privada

078
EFFICIENT LIGHTING PRODUCTS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LÂMPADAS 
LTDA. Empresa Privada

079 ELETROMEGA COMERCIAL LTDA. Empresa Privada
080 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. Empresa Privada
081 ELOTECH INTELIGÊNCIA EM PROCESSOS LTDA. Empresa Privada
082 EMPRESA AMAZONENSE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. Empresa Privada
083 EMPRESA NORTE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A Empresa Privada
084 ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Empresa Privada
085 ENERGY COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. Empresa Privada
086 ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA -  MINISTÉRIO DA DEFESA Orgão Público Federal
087 EVOLUÇÃO CLÍNICA E CONSULTORIA LTDA. Empresa Privada
088 FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  - FIESP Empresa Privada
089 FERRARI AGROINDÚSTRIA LTDA. Empresa Privada
090 FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S.A. - FCA Empresa Privada
091 FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP Orgão Público Federal
092 FMC DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. Empresa Privada
093 FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. Empresa Privada
094 FMG EMPREENDIMENTOS HOSPITALARES LTDA. Empresa Privada
095 FORTUNA COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA. Empresa Privada
096 FUNDAÇÃO ALOYSIO DE PAULA - FUNDAP Fundação/Associação
097 FUNDAÇÃO ARY FRAUZINO PARA PESQUISA E CONTROLE DO CÂNCER Fundação/Associação
098 FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA – RIO DE JANEIRO Fundação/Associação

099 FUNDAÇÃO CENTRAL SUL-AMERICANA PARA O DESENVOLVIMENTO DE 
DROGAS ANTICÂNCER – SOAD/RS

Fundação/Associação

100 FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO EM 
SAÚDE - FIOTEC Fundação/Associação

101 FUNDAÇÃO ESTUDOS DO MAR  - FEMAR Fundação/Associação
102 FUNDAÇÃO ELETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL Fundação/Associação
103 FUNDAÇÃO NORTE RIOGRANDENSE DE PESQUISAS E CULTURA - FUNPEC Fundação/Associação
104 FUNDAÇÃO OSVALDO  CRUZ – FIOCRUZ/RJ Fundação/Associação
105 FUNDAÇÃO PAULISTA DE TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO – FTPE/SP Fundação/Associação
106 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE TOCANTINS Fundação/Associação
107 FUNDO ROTATIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Orgão Público Federal
108 FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. Economia Mista
109 GAIA PROCESSAMENTO E GERÊNCIA DE DADOS LTDA. Empresa Privada
110 GAUCHE ARTES GRÁFICAS LTDA ME Empresa Privada
111 GENERAL ELECTRIC DO BRASIL Empresa Privada
112 GEOQUASAR ENERGY SOLUTIONS PARTICIPAÇÕES LTDA Empresa Privada
113 GEORADAR LEVANTAMENTOS GEOFÍSICOS S.A. Empresa Privada
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114 GERDAU AÇOS LONGOS S.A. Empresa Privada
115 GLOBO COMUNICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES S. A. Empresa Privada
116 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. Empresa Privada

117 GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA 
– GAP/RJ

Orgão Público Federal

118 GUARDIAN DO BRASIL LTDA. Empresa Privada
119 HIDROSERVICE INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA. Empresa Privada
120 HOSA TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A. Empresa Privada
121 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTINO FRAGA FILHO/UFRJ Orgão Público Federal
122 IBEC-INSTITUTO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE CUSTOS Empresa Privada
123 IBERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA. Empresa Privada
124 IESA ÓLEO & GÁS S.A. Empresa Privada
125 IFRJ - CAMPUS NILÓPOLIS Orgão Público Federal
126 IMC – SASTE COMÉRCIO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. Empresa Privada
127 INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S.A. - INB Economia Mista
128 INFOGLOBO COMUNICAÇÕES LTDA. Empresa Privada
129 INOVATECH CONSULTING S.A. Empresa Privada

130
INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERAÇÃO PARA A AGRICULTURA -
IICA Entidade Internacional

131 INSTITUTO LEGISLATIVO BRASILEIRO – SENADO FEDERAL Orgão Público Federal
132 INSTITUTO NACIONAL COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA Orgão Público Federal

133 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 
INDUSTRIAL - INMETRO

Orgão Público Federal

134 INSTITUTO DE PESQUISAS SOCIAIS POLÍTICAS E ECONÔMICAS Empresa Privada
135 INSTITUTO UNIBANCO Empresa Privada

136 INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO Orgão Público Federal
137 ISAMU IKEDA ENERGIA S.A. Empresa Privada
138 ISG INOVAÇÃO EM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA. Empresa Privada
139 KAL ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA. Empresa Privada
140 KROMAV ENGENHARIA LTDA. Empresa Privada
141 LABORATÓRIO B. BRAUN S.A. Empresa Privada
142 LABORATÓRIO BRAVET LTDA. Empresa Privada
143 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Empresa Privada
144 LISTIC TECNOLOGIA S.A. Empresa Privada
145 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Empresa Privada
146 METALÚRGICA VULCANO LTDA. Empresa Privada
147 MEXTRA – ENGENHARIA EXTRATIVA DE METAIS LTDA. Empresa Privada
148 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA Orgão Público Federal
149 MINISTÉRIO PÙBLICO DO ESTADO DO PARÁ Orgão Público Estadual

150 MINISTÉRIO DA SAÚDE – DEPARTAMENTO DE INFOMÁRTICA DO 
SUS/DATASUS

Orgão Público Federal

151 MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS S.A. Empresa Privada
152 MRS ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA. Empresa Privada

153 NATIVE PRODUTOS ORGÂNICOS COMERCIAL, IMPORTADORA, 
EXPORTADORA Empresa Privada

154 NIGRAPH TECNOLOGIA LTDA. Empresa Privada
155 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR Empresa Privada
156 ODONTOCLÍNICA CENTRAL DA MARINHA Orgão Público Federal
157 OGX PETRÓLEO E GÁS LTDA. Empresa Privada
158 OLAM BRASIL LTDA. Empresa Privada
159 PEPSICO DO BRASIL LTDA. Empresa Privada
160 PETROBRAS - CENPES Economia Mista
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161 PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. Economia Mista
162 PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO Economia Mista
163 PGS SUPORTE LOGÍSTICO E SERVIÇOS LTDA. Empresa Privada
164 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ACRE Orgão Público Estadual
165 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ Orgão Público Municipal
166 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO/SP Orgão Público Municipal
167 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ/RJ Orgão Público Municipal
168 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO/RJ Orgão Público Municipal
169 PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO/RJ Orgão Público Municipal
170 PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS S.A. Empresa Privada
171 PRO ECHO CARDIOPATA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. Empresa Privada
172 PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO - PNUD Entidade Internacional
173 PROMON ENGENHARIA LTDA. Empresa Privada
174 RB&A DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO LTDA. Empresa Privada
175 REBRAS - REBOCADORES DO BRASIL S.A. Empresa Privada
176 REDE DELÍCIAS DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR LTDA. ME Empresa Privada
177 REPSOL YPF BRASIL S.A. Empresa Privada
178 RNP - ASSOCIAÇÃO REDE NACIONAL DE ENSINO E  PESQUISA Fundação/Associação
179 RP 2002 INFORMÁTICA LTDA. Empresa Privada
180 SAB TRADING COMERCIAL EXPORTADORA S.A. Empresa Privada
181 SAMARCO MINERAÇÃO S.A. Empresa Privada
182 SANTA CÂNDIDA AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA. Empresa Privada
183 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - RJ Orgão Público Estadual
184 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - RJ Orgão Público Estadual

185
SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS  EMPRESAS NO 
ESTADO DO RJ – SEBRAE/RJ Empresa Privada

186 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO Orgão Público Federal
187 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI/RJ Empresa Privada
188 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEMCOMERCIAL – SENAC/RJ Empresa Privada
189 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI/RJ Empresa Privada
190 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC/RJ Empresa Privada
191 SERVIÇOS DE EXAMES AMBULATORIAIS DO CORAÇÃO LTDA. - SEACOR Empresa Privada
192 SIRIUS SIETAMAS DIGITAIS Empresa Privada
193 SOCIEDADE BRASILEIRA DE GEOFÍSICA Empresa Privada
194 SOCIEDADE BRASILEIRA DE VIROLOGIA Empresa Privada
195 SOCIEDADE INTERAMERICANA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SIVS Empresa Privada

196 SOCIEDADE NúCLEO DE APOIO A PRODUÇÃO E EXPORTAÇÃO DE SOFTWARE 
DO RJ

Empresa Privada

197 STRATAIMAGE CONSULTORIA LTDA. Empresa Privada
198 STX BRAZIL OFFSHORE S.A. Empresa Privada
199 SUCDEN DO BRASIL LTDA. Empresa Privada
200 SUPORTE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. Empresa Privada
201 TELEMAR NORTE LESTE S.A. Empresa Privada
202 TERACOM TELEMATICA LTDA. Empresa Privada
203 TOMOGRAFIA MACAÉ LTDA. Empresa Privada
204 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Orgão Público Estadual
205 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO Orgão Público Estadual
206 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1a REGIÃO Orgão Público Estadual
207 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2a REGIÃO Orgão Público Federal
208 TRIEX SISTEMAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Empresa Privada
209 TSN - TRANSMISSORA SUDOESTE NORDESTE S.A. Empresa Privada
210 UNIMED RIO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RJ Empresa Privada
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211 UNIMED VOLTA REDONDA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Empresa Privada
212 UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA Orgão Público Federal
213 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF Orgão Público Federal
214 USACIGA - AÇÚCAR E ÁLCOOL E ENERGIA ELÉTRICA LTDA. Empresa Privada
215 USINA AÇUCAREIRA ESTER S.A. Empresa Privada
216 USINA AÇUCAREIRA GUAÍRA LTDA. Empresa Privada
217 USINA ALTA MOGIANA S.A. - AÇÚCAR E ÁLCOOL Empresa Privada
218 USINA CERRADINHO AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A. Empresa Privada
219 USINA COLOMBO S.A. AÇÚCAR E ÁLCOOL Empresa Privada
220 USINA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL GOIOERE LTDA. Empresa Privada
221 USINA DE AÇÚCAR SANTA TEREZINHA LTDA. Empresa Privada
222 USINA GOIANESIA S.A. Empresa Privada
223 USINA NAVIRAI S.A. AÇÚCAR E ÁLCOOL Empresa Privada
224 USINA NOROESTE PAULISTA LTDA. Empresa Privada
225 USINA PAU D' ALHO S.A. Empresa Privada
226 USINA SANTA ISABEL LTDA. Empresa Privada
227 USINA SANTO ÂNGELO LTDA. Empresa Privada
228 USINA SÃO DOMINGOS AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A. Empresa Privada
229 USINA SÃO FRANCISCO S.A. Empresa Privada
230 VALE S.A. Empresa Privada
231 VALE DO IVAÍ S.A. - AÇÚCAR E ÁLCOOL. Empresa Privada
232 VOTORANTIM METAIS - SIDERÚRGICA BARRA MANSA S.A. Empresa Privada
233 VOTORANTIM SIDERÚRGIA S.A. Empresa Privada
234 WD AGROINDUSTRIAL LTDA. Empresa Privada
235 WELLSTREAM DO BRASIL IND. E SERVICOS LTDA. Empresa Privada

Em 2009 a FEC teve parceria com 235 instituições, incluindo 53 órgãos públicos (32
federais, 11 estaduais, 5 municipais e 5 de economia mista), 167 empresas privadas, 13
fundações/associações e 2 instituições internacionais, cuja participação dessas entidades 
por tipo de vinculação jurídica é mostrada no gráfico adiante:
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  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 2009: 

 FAZENDO CULTURA

               Interagindo em Rede: Pontões e Cidades Digitais (FEC 2256)                                                    

Vigência: 23/05/2008 a 23/05/2010 Unidade: Pró-Reitoria de Extensão/UFF
Coordenador: Franklin Dias Coelho Financiador: Ministério da Cultura

Este projeto objetiva viabilizar a integração das experiências adquiridas no 
desenvolvimento da Ação Cultura Digital no Programa Cultura Viva, do Ministério da 
Cultura e do Projeto Piraí Cidade Digital, coordenado pela Universidade Federal 
Fluminense, por meio de uma equipe de articuladores distribuída pelas diferentes regiões 
do país, contribuindo para a difusão da cultura digital, ou seja, para a disseminação do 
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acesso à banda larga e ao uso da mesma. Seus resultados terão aplicação em diversos 
setores: Formação Permanente e Outras Atividades de Ensino, inclusive Educação à 
Distância e Educação Especial, Planejamento e Gestão das Cidades, inclusive Política e 
Planejamento Habitacional, Produtos e Serviços Recreativos, Culturais, Artísticos e 
Desportivos. 

               Identificação e Delimitação dos Territórios das Comunidades de 
Quilombos do Estado do Rio de Janeiro (FEC 2313)                                                    

Vigência: 01/04/2008 a 31/12/2009 Unidade: Departamento de Antropologia/UFF
Coordenador: Eliane Cantarino O’Dwyer Financiador: Instituto Nacional de Colonização 

e Reforma Agrária/INCRA              

O Estado brasileiro, a partir dos anos 70, vem ampliando os recursos legais que 
reconhecem direitos até então negados à população negra. Parte dessa ampliação 
significou o reconhecimento da legitimidade da posse sobre espaços físicos nos quais a 
população afro-brasileira escreveu e, por meio dos quais continua escrevendo, sua 
memória, sua cultura e sua religiosidade. A proteção oficial, por meio do tombamento, da 
garantia de propriedade da terra ou ainda por meio de políticas públicas especiais 
dirigidas aos terreiros de candomblé e aos remanescentes das comunidades de 
quilombos são marcos privilegiados dessa conquista de direitos históricos. Representa um 
marco histórico no reconhecimento legal da regularização fundiária de comunidades 
quilombolas no País, além de reparar uma dívida histórica e social. Quando o Estado 
reconhece o direito à propriedade das comunidades quilombolas, repara uma dívida 
social histórica dando aos seus integrantes cidadania e o direito de permanência das 
comunidades negras em seu território historicamente ocupado. Este projeto objetiva 
realizar 10 (dez) relatórios antropológicos de caracterização histórica, econômica e sócio-
cultural referentes a 10 (dez) territórios de remanescentes das comunidades de quilombo 
no estado do Rio de Janeiro: 01 - Caveira (São Pedro da Aldeia), 02 - São Benedito (São 
Fidélis), 03- Fazenda Recreio (São Fidélis), 04 - Lagoa Feia (Campos dos Goytacazes), 05 
- Sossego (Campos dos Goytacazes), 06 - Conselheiro Josino (Campos dos Goytacazes ), 
07 - Morro do Coco (Campos dos Goytacazes), 08 - Deserto Feliz (São Francisco do 
Itabapoana), 09 - Barrinha (São Francisco do Itabapoana) 10 - Cruzeirinho (Natividade).

     UNITEVE UFF (FEC 2566)

Vigência: 07/08/2009 a 30/01/2010 Unidade: Pró-Reitoria de Extensão/UFF
Coordenador: Silvia Regina de Queiros Financiador:Universidade Federal
     Ferreira       Fluminense

A Unitevê - Canal Universitário de Niterói - é um canal de televisão a cabo de uso público 
decorrente da lei de TV a cabo (Lei no 8.977, de 06 de janeiro de 1995), gerido pela 
Universidade Federal Fluminense. Criada em 2000, deu início às suas transmissões no mês 
de dezembro após acertos tecnológicos desenvolvidos entre o Núcleo de Tecnologia da 
Informação e Comunicação da UFF (NTi) e a operadora TV Cidade S.A. (NET – Niterói e 
São Gonçalo). O processo de credenciamento teve origem em meados de 1999, quando a 
direção do Instituto de Arte e Comunicação Social (IACS) com apoio do Gabinete do 
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Reitor, entrou em contato com a empresa operadora do sinal, informando o desejo de 
ocupar o Canal Universitário da região. Em seus primeiros anos de funcionamento, a 
transmissão ocorria a partir do IACS, onde o Canal dividia o estúdio com as disciplinas 
mais práticas ligadas ao audiovisual que eram desenvolvidas na Universidade. Em 2005, a 
Unitevê passa a ser um órgão da Pró-reitoria de Extensão (PROEX). Essa ação aproxima a 
TV dos demais órgãos da Universidade e enfatiza sua função de divugar os produtos 
realizados pela UFF para além dos muros dos campus. Em cooperação com o NTi, em 
meados de 2008, a Unitevê colocou na rede o site www.uff.br/uniteve, onde toda a 
programação é exibida simultaneamente ao que é transmitido pelo Canal 17, da operadora 
NET. Além disso, a TV também conseguiu dar continuidade a projetos de transmissão 
direta dos eventos da UFF na internet através do site www.uff.br/webtv. A Unitevê 
apresenta uma grade de programação diversificada, formada por produções da UFF e 
parceiros externos, entre os quais estão associações, universidades e membros da 
comunidade. O Canal Universitário se baseia em um espírito que propicie ambiente de 
estímulo às iniciativas da comunidade universitária, de liberdade expressiva, formal e de 
ideias, respeitando os princípios éticos universais, de nossa sociedade e da universidade. 
Assim, os objetivos da programação da Unitevê são os seguintes: 
- valorizar a cultura, o conhecimento, a educação e as atividades criadoras da sociedade; -
divulgar a produção acadêmica da UFF e de outras IFEs; - oferecer ao público informação 
e tratamento da informação de modo imparcial, objetivo e plural, especialmente contando 
com a participação dos quadros acadêmicos da Universidade; - facultar aos alunos, 
especialmente das áreas pertinentes ao audiovisual, a oportunidade da experimentação e 
do aprendizado; - divulgar acervo de produtos audiovisuais da UFF e de outras 
instituições; - servir de instrumento de intercâmbio entre as instituições universitárias e 
destas com a comunidade em geral. Este projeto objetiva promover visibilidade e 
transparência no desenvolvimento das ações e dos processos administrativos da UFF, de 
forma dinâmica, contribuindo para a agilidade em seus prodimentos, base para a 
qualidade dos projetos oferecidos e executados e ampliar a divulgação dos programas da 
Universidade à comunidade.

     Desenvolvimento e Sustentabilidade Etnoecológico das Aldeias da 
Terra Indígena de Barra Velha do Monte Pascoal -  BA (FEC 2647)

Vigência: 27/10/2009 a 27/04/2010 Unidade: Departamento de Direito 
Coordenador: Ronaldo Joaquim da      Público/UFF
     Silveira Lobão      Financiador: Petrobras

Este projeto objetiva executar a construção articulada entre o povo pataxó da terra 
indígena de Barra Velha (TIBV), a Petrobrás e outros órgãos de governo como a Funai, 
Secretaria Especial de Aquicultura de Pesca, Ibama, Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade, do programa de desenvolvimento e sustentabilidade 
etnoecológico das aldeias de Barra Velha de Monte Pascoal – BA, localizada nos municípios 
de Porto Seguro, Itamaraju e Prado. Foram consideradas no projeto todas as áreas 
imprescindíveis ao desenvolvimento das atividades produtivas e à preservação dos 
recursos naturais necessários ao bem estar físico e cultural dos índios Pataxó de Barra 
Velha e das aldeias do entorno do Monte Pascoal. Foram avaliadas as condições de 
sustentabilidade da população atual, sem perder de vista as possibilidades de aumento 



   FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA DE APOIO INSTITUCIONAL À UFF – FEC
       RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 2009

28/86

populacional futuro. A este dado foram levadas em conta ainda as condições ambientais e 
os referenciais e padrões culturais de ocupação da terra e utilização dos seus recursos 
naturais. A recuperação do corredor entre o Parque Nacional Monte Pascoal e o Parque do 
Descobrimento passa a ser prioridade, pois esses dois fragmentos seriam os mais 
importantes da região. Sua importância deve-se à proximidade entre os dois fragmentos o 
que torna viável sua interligação. Alguns técnicos ambientais afirmam que a interligação 
dos dois fragmentos da Mata Atlântica, por meio de mosaicos de áreas protegidas, seria 
também uma solução para os problemas que os indígenas têm enfrentado no que diz 
respeito à diminuição de oferta de recursos naturais.

     Adequação Sociocomunicativa e Legibilidade em Textos da Intranet 
(FEC 2389)

Vigência: 01/08/2008 a 31/12/2009 Unidade: Departamento de Letras
Coordenador: José carlos Gonçalves      Clássicas e Vernáculas/UFF 

Financiador: Globo Comunicações e 
     Participações S.A.

Nas organizações, a comunicação tem sido um dos processos mais afetados e beneficiados 
por novas práticas de gestão, uma vez que a mesma está envolvida em praticamente 
todas as atividades de um administrador. Portanto, entender seu funcionamento e as 
tecnologias capazes de influenciá-la é de fundamental relevância para maximizar o 
desempenho organizacional. Assim, a implementação deste projeto, a partir da 
investigação da intranet da empresa, objetiva fazer revisão ortográfica, estilística e 
gramatical e adequação sociocomunicativa de textos da intranet da DOF - site viaglobal da 
Rede Globo, descrevendo as relações que cada elemento do processo de comunicação 
(emissor, codificador, canal, mensagem, decodificador e receptor) tem com os princípios 
de eficiência deste mesmo processo (clareza, coerência, adequação, oportunidade, 
atualidade, distribuição, adaptação, uniformidade, interesse e aceitação). O resultado 
possibilita conjecturar reais possibilidades de associação de tal tecnologia como veículo 
promotor do processo de comunicação e de sua efetividade nas organizações.

 PROMOVENDO EVENTOS

             XVI Jornada da Faculdade de Nutrição da UFF(FEC 2221)

Vigência: 07/03/2007 a 30/06/2009 Unidade: Faculdade de Nutrição/UFF
Coordenador: Gilson Teles Boaventura Financiador: inscrições

Este evento teve por objetivo principal atualizar os profissionais e alunos da área em 
diferentes temas da ciência da nutrição, promovendo atividades que suscitaram o debate 
de temas. Teve como tema “Nutrição, Meio Ambiente e Sustentabilidade”, sendo realizado 
no Auditório da Faculdade de Nutrição, Campus do Valonguinho, Centro, Niterói, com a 
apresentação de cursos, conferências, mesas-redondas, sessões de pôsteres e temas 
livres.
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 II Semana Acadêmica de Geofísica da UFF (FEC 2587)

Vigência: 14/08/2009 a 31/12/2009 Unidade: Departamento de Geografia/UFF
Coordenador: Eliane da Costa Alves Financiador: diversas empresas

A “II Semana Acadêmica de Geofísica da Universidade Federal Fluminense” realizou-se nos 
dias 14 a 18 de setembro de 2009, no auditório do Instituto de Geociências da UFF, 
Campus da Praia Vermelha, São Domingos, em Niterói. Teve como público-alvo alunos dos 
cursos de graduação e pós-graduação em Geofísica e outros cursos afins, assim como 
pessoas interessadas em Geociências. O evento contou com palestras ministradas por 
geofísicos renomados e foi dada também a oportunidade dos alunos apresentarem seus 
trabalhos desenvolvidos na Universidade e ainda houve a realização de mini-cursos 
práticos e teóricos. O evento objetivou integrar alunos e interessados com os principais 
tópicos da geofísica, proporcionando aos participantes conhecimentos sobre os trabalhos 
desenvolvidos recentemente nas diversas áreas da geofísica e os contextos das mesmas 
no mercado atual, estabelecer e estreitar os laços entre os estudantes e profissionais 
experientes visando à preparação cada vez melhor dos "futuros geofísicos", promover 
futuras parcerias e oportunizar o aprimoramento da formação acadêmica por meio de 
troca de informações.

     Encontro -  Pontão de Cultura do Jongo/Caxambu (FEC 2619)

Vigência: 23/09/2009 a 23/10/2009 Unidade: Unidade de Formação de                             
Coordenador: Elaine Monteiro    Professores de S. A. de Pádua/UFF

Financiador: Centro Nacional de Folclore
          e Cultura Popular
O Jongo, manifestação cultural afro-brasileira, também conhecido como Caxambu, é uma 
forma de expressão que integra percussão de tambores, canto e dança. O 
Jongo/Caxambu, presente no Sudeste brasileiro, fez o caminho do café e da cana-de-
açúcar, praticado pelos negros de origem bantu, trabalhadores escravizados nas lavouras 
da região. Proclamado Patrimônio Cultural Brasileiro em novembro de 2005 pelo Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o Jongo/Caxambu foi registrado no Livro das 
Formas de Expressão. O registro, reivindicado e conquistado por comunidades jongueiras 
do Sudeste, teve como base a pesquisa desenvolvida pelo Centro Nacional de Folclore e 
Cultura Popular e como suporte a metodologia do Inventário Nacional de Referências 
Culturais. O Pontão de Cultura do Jongo/Caxambu é uma das conquistas das comunidades 
jongueiras, resultado do registro. Desenvolve ações de articulação das comunidades e 
procura contribuir para os processos de garantia de direitos. Participam do Pontão de 
Cultura do Jongo/Caxambu comunidades localizadas nos seguintes municípios: no Espírito 
Santo - São Mateus; no Rio de Janeiro - Angra dos Reis, Barra do Piraí, Miracema, Pinheiral, 
Porciúncula, Rio de Janeiro (Serrinha), Santo Antônio de Pádua, Valença (Quilombo São 
José da Serra); em Minas Gerais - Carangola; em São Paulo - Guaratinguetá, Piquete, São 
José dos Campos. O objetivo deste projeto foi dar apoio para a realização do Encontro dos 
Jongueiros realizado nos dias 2, 3 e 4 de outubro de 2009, no município de Cachoeiro de 
Itapemirim/ES.
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     Semana Nacional de Ciência e Tecnologia - Agenda Acadêmica 2009 -
A UFF de Portas Abertas: Ciência no Brasil (FEC 2639)

Vigência: 16/10/2009 a 16/12/2009 Unidade: Pró-Reitoria de Extensão/UFF
Coordenador: Maria Lucia Melo Teixeira de Financiador: Universidade Federal 
     Souza   Fluminense

De 19 a 23 de outubro  toda a Universidade mostrou à população de Niterói por meio do 
evento "A UFF de Portas Abertas: Ciência no Brasil" os resultados de suas pesquisas, 
estudos e experiências, de forma variada e criativa. Este ano as atividades da Agenda 
Acadêmica 2009 se intensificam com a realização simultânea da Semana Nacional de 
Ciência e Tecnologia. A Agenda Acadêmica tem como propósito principal apresentar as 
produções da UFF em suas três grandes áreas de atuação: ensino, pesquisa e extensão, 
promovendo a integração de diversas perspectivas, orientadas por uma mesma temática. 
Organizada desde 2002, ratificando sua função de elo entre universidade e sociedade. A 
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), que acontece desde 2004, tem tido um 
êxito grande com uma participação crescente, a cada ano, de pessoas e de instituições de 
pesquisa e ensino. A finalidade principal da SNCT é mobilizar a população, em especial 
crianças e jovens, em torno de temas e atividades de ciência e tecnologia (C&T), 
valorizando a criatividade, a atitude científica e a inovação. Pretende mostrar também a 
importância da C&T para a vida de cada um e para o desenvolvimento do país. Ela 
possibilita, ainda, que a população brasileira conheça e discuta os resultados, a relevância 
e o impacto das pesquisas científicas e tecnológicas e suas aplicações. Este evento objetiva 
sensibilizar a comunidade em torno da temática “Ciência no Brasil”, destacando a 
importância da ciência, da tecnologia e da inovação e o impacto de suas aplicações no 
desenvolvimento regional, atendendo às demandas econômico-sociais, promovendo a 
popularização e apropriação social dos conhecimentos gerados pela Universidade.

 GARANTINDO A SAÚDE

       Hospital Veterinário (FEC 2105)

Vigência: 08/01/2007 a 31/03/2010 Unidade: Departamento de Patologia e
    Clínica Veterinária/UFF

Coordenador: Amary Nascimento Júnior Financiador: mensalidades

O Hospital de Medicina Veterinária Professor Firmino Marsico Filho (Huvet) da UFF é o 
mais novo hospital veterinário de uma instituição pública de ensino superior no Brasil. O 
Huvet é um projeto da extensão da UFF, promovido pela Pró-Reitoria de Extensão. 
Inaugurado recentemente, já está fazendo em média 30 atendimentos de animais 
domésticos por dia. Animais selvagens, exóticos e silvestres, que também são tratados lá, 
têm cerca de cinco consultas por semana. O Huvet conta com cinco ambulatórios e um 
centro cirúrgico, composto por três salas, e faz atendimentos clínicos, exames laboratoriais 
e vacinação. Médicos veterinários e alunos do curso de Medicina Veterinária (a partir do 
sexto período, sob a supervisão de professores) da Universidade fazem os atendimentos. 
O Huvet tem parceria com instituições como o Hospital Universitário Antônio Pedro na 
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realização de cirurgia geral gástrica em animais, que é menos invasiva e de rápida 
recuperação; com a Sociedade Brasileira de Urologia, realizando retirada de rins (com 
cateter) e com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, promovendo cirurgia de 
redução do estômago em suínos. Este projeto objetiva apoiar a prestação de serviços 
médico-veterinários pelo Huvet à comunidade, com consultas a preços reduzidos , sendo 
que servidores e alunos da UFF pagam metade para que seus animais de estimação sejam 
atendidos, mas são gratuitas quando destinadas a animais de pessoas carentes (que 
devem comprovar tal situação por meio de contracheque ou de um comprovante de 
residência), correspondendo a 20% das consultas feitas ao dia.

     Estudo Multicêntrico: UFF, FIOCRUZ E USP-RB para o Estudo da Dor 
Neuropática na Hanseníase (FEC 2445)

Vigência: 28/07/2009 a 02/07/2011 Unidade: Hospital Universitário Antônio
Coordenador: Tarcísio Rivello      Pedro/UFF

Financiador: Financiadora de Estudos e 
    Projetos

Este projeto objetiva avaliar a eficácia e a segurança de esquemas terapêuticos 
(medicamentosos ou não) para tratamento da dor neuropática na hanseníase, por meio de 
ensaio clínico comparativo e metodologicamente válido, para auxiliar a tomada de decisão 
em saúde pública. A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa, classificada como 
“doença negligenciada”. As doenças negligenciadas são doenças que afetam milhares de
pessoas ao redor do mundo, mas que não dispõem de tratamentos eficazes ou adequados. 
Em sua maioria, são doenças tropicais infecciosas que afetam principalmente pessoas nos 
países em desenvolvimento, entre os quais o Brasil, e nestes atinge preferencialmente as 
populações pobres, à margem dos processos relativos à equidade dos sistemas de saúde. 
Por esse motivo não oferecem um retorno lucrativo suficiente para que a indústria 
farmacêutica invista em pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos voltados 
para essas doenças. Além de condições individuais (genéticas, imunológicas, etc), outros 
fatores relacionados aos níveis de endemia e às condições socioeconômicas desfavoráveis 
influenciam no risco de adoecer, assim como na progressão da doença. A dor neuropática 
na hanseníase, indicativa de anormalidade permanente, é decorrente da neuropatia 
periférica derivada da hanseníase e provocada pela atividade viral nas extremidades dos 
nervos periféricos, principalmente sensitivos. Neste contexto, os principais problemas 
decorrentes da hanseníase são as incapacidades físicas, entre elas as provocadas pela 
neuropatia periférica. Cerca de 80% dos indivíduos portadores de hanseníase apresentam 
algum grau de incapacidade. Entre estas, a dor neuropática é um quadro frequente que
deve ter seus mecanismos e suas abordagens terapêuticas melhor conhecidas. 
Atualmente, a intervenção padrão já preconizada para o tratamento da dor neuropática é 
a corticoterapia prolongada. Várias intervenções alternativas têm sido propostas para 
tratar este tipo de dor, entre elas medicamentos, psicoterapia, cirurgia e aconselhamento 
ao paciente. Investigações científicas precisam ser desenvolvidas para estabelecer a 
eficácia e segurança destas intervenções, principalmente no que diz respeito ao estudo de 
abordagens alternativas ao emprego de corticoterapia prolongada, que vem gerando 
complicações graves aos seus usuários na rede básica de saúde, especialmente no período 
pós-alta do tratamento específico para hanseníase.
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     Estudo Químico e Farmacêutico de Fármacos Antidepressivos (FEC  
2561)

Vigência: 09/07/2009 a 30/06/2010 Unidade: Faculdade de Farmácia/UFF
Coordenador: Wilson da Costa Santos Financiador: Sociedade Interamericana

    de Vigilância Sanitária

A depressão é um transtorno afetivo caracterizado por uma alteração psíquica e orgânica 
com modificações na maneira de avaliar a realidade e a vida. Os antidepressivos são 
medicamentos que ajudam a restaurar o equilíbrio químico no cérebro, aumentando a 
concentração de norepinefrina ou de serotonina na sinapse do sistema nervoso central. O 
crescente consumo de fármacos antidepressivos faz com que o desenvolvimento de 
técnicas alternativas, mais eficazes e rápidas, sejam necessárias para o amplo controle de 
qualidade dos medicamentos industrializados. Em face disso, este trabalho propõe a 
implementação de um método de identificação de fármacos antidepressivos, buscando 
discriminar as diferenças químicas e farmacêuticas entre as amostras estudadas. 

     Estudo Químico e Farmacêutico de Fármacos Quelantes (FEC 2585)

Vigência: 19/08/2009 a 30/06/2010 Unidade: Faculdade de Farmácia/UFF
Coordenador: Wilson da Costa Santos Financiador: Sociedade Interamericana

    de Vigilância Sanitária

Para entender as ações de uma droga, é necessário considerar os efeitos produzidos no 
sistema biológico em vários níveis de complexidade de organização. Agentes quelantes 
são componentes que sequestram íons metais polivalentes formando duas ou mais 
ligações coordenadas ou uma combinação de ligações coordenadas e iônicas. Os agentes 
quelantes são usados farmacologicamente no tratamento de toxicidade com metais 
pesados. Os quelantes são moléculas que se ligam fortemente numa estrutura em anel aos 
metais. Um bom quelante clínico deve ter baixa toxicidade, ligar-se preferencialmente aos 
metais pesados com uma grande constante de estabilidade e ter uma taxa de excreção 
mais elevada do que os ligandos endógenos, assim favorecendo a rápida eliminação do 
metal tóxico. O projeto objetiva realizar estudo químico e farmacêutico dos fármacos 
quelantes, sendo que o efeito de agentes químicos pode ser de natureza externa à 
formulação, tais como contaminantes originados do recipiente que contém o medicamento 
ou de natureza interna, dependendo dos constituintes da fórmula farmacêutica. Os metais 
ionizados e solubilizados na fórmula farmacêutica podem catalisar as reações de oxidação. 
Considerando-se que nem todos os antioxidantes são capazes de inibir a atividade 
catalítica dos metais, em vários casos, é necessário associar ao sistema de proteção os 
agentes quelantes, cuja função específica é de sequestrar o íon metálico do meio de forma 
que ele não possa agir como catalisador. 
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     Educação e Informação para Estimular e Apoiar Ações Estratégicas 
de Educação e Informação nas Cidades de Niterói e Rio de Janeiro-RJ (FEC  
2603)

Vigência: 21/08/2009 a 29/01/2010 Unidade: Faculdade de Farmácia/UFF
Coordenador: Selma Rodrigues de Castilho Financiador: Organização Pan-Americana 

    de Saúde (OPAS)

Este projeto tem por objetivo estimular e apoiar ações estratégicas educativas e 
informativas em conjunto com Vigilâncias Sanitárias locais e Secretarias de Educação de 
maneira a promover discussões sobre propaganda de alimentos e outros produtos sujeitos 
à vigilância sanitária, uso racional de medicamentos e alimentação saudável, envolvendo 
comunicadores de rádio e escolas de ensino fundamental e médio. As propagandas de 
remédios são estratégias amplamente utilizadas nos meios de comunicação e quando 
divuldagas em desacordo com a legislação nacional vigente influenciam diretamente a 
prescrição e incentivam o consumo indiscriminado dos mesmos. Na maioria dos casos, as 
propagandas de medicamentos são criadas sem levar em consideração critérios científicos, 
divulgando somente seus benefícios e omitindo as informações relativas a sua segurança, 
contribuindo com isso para o aumento do número de intoxicações medicamentosas. O 
medicamento não pode ser oferecido como simples produto de consumo e, portanto, não 
pode ser incluído na lógica de livre mercado. A propaganda de alimentos deve estar de 
acordo com o Regulamento Técnico específico em que está inserida, não sendo possível 
atribuir propriedades terapêuticas (tratamento, cura ou prevenção) aos alimentos, uma 
vez que são características próprias dos medicamentos. As atribuições que podem ser 
divulgadas para os alimentos são as relativas as suas características nutritivas, pois sua 
finalidade é fornecer ao organismo humano os elementos necessários à sua formação, 
manutenção e desenvolvimento. A saúde deverá ser vista de uma forma diferente, ou seja, 
saindo de uma atenção individual, de uma relação saúde-doença pautada na questão 
biológica para uma atenção coletiva. É preciso capacitar os cidadãos para que eles possam 
exercer conscientemente o autocuidado e o controle social sobre sua saúde. Em termos 
quantitativos, portanto, a demanda é por programas educacionais de larguíssima escala, 
envolvendo o grande público utilizando os comunicadores de rádio e escolas de ensino 
fundamental e médio.

 APOSTANDO NOS JOVENS

     Desenvolvimento de Conteúdo Digital para o Ensino Médio (FEC 
2278)

Vigência: 01/02/2008 a 31/12/2009                                                                                            Unidade: Pró-Reitoria de Assuntos
Coordenador: Humberto José Bortolossi      Acadêmicos/UFF

Financiador: Universidade Federal
     Fluminense

Sabe-se da importância do computador na Educação como agente transformador e a 
importância do software educacional como co-responsável dessa transformação 
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auxiliando no processo de ensin e aprendizagem. E como consequência vale ressaltar a 
importância da concepção e desenvolvimento de softwares educacionais como 
instrumentos potencializadores da aprendizagem em que a reciclagem de informações 
transforma os velhos paradigmas da Educação, possibilitando práticas pedagógicas 
inovadoras. Os recursos oferecidos pelas tecnologias digitais possibilitam criar materiais 
educativos que podem estimular o aprendiz tornando-o um cúmplice do processo de 
aprendizagem e engajando-o no processo do seu desenvolvimento. As novas tecnologias, 
como a Internet, forçam a adaptação ao meio e ao ambiente social e o professor se torna 
um elo de conhecimento dessas tecnologias, podendo transformar o processo de 
aprendizagem. Uma das atividades principais na aprendizagem eletrônica é o 
desenvolvimento de conteúdo. Este conteúdo pode ser de vários tipos: textos, sons, 
imagens, animações, vídeos, entre outros. De modo geral, espera-se que professores 
desenvolvam e publiquem tal conteúdo por conta própria. Diante da necessidade de 
reutilização e compartilhamento de informação na forma de arquivos de diversos tipos 
por alunos e professores, torna-se relevante investigar novas formas de se aumentar a 
produtividade durante a autoria ao mesmo tempo em que se busca o favorecimento da 
aprendizagem. Este projeto tem por finalidade contribuir para o ensino médio por meio
da intermediação educativa pela produção de recursos multimídia multiplataforma como 
ferramentas didáticas eficazes na motivação dos alunos durante o processo de 
aprendizagem que priorizem a qualidade, a acessibilidade e que explorem com 
criatividade o cotidiano por meio da exposição de temas contemporâneos que estão na 
fronteira do conhecimento.

     Mini Baja SAE 2008/2010  - Atividade Acadêmica Complementar 
Hands On (FEC 2372)

Vigência: 01/09/2008 a 31/08/2010                                                                                Unidade: Departamento de Engenharia 
     Mecânica/UFF

Coordenador: Luis Carlos Tosta Xavier Financiador: mensalidades

Anualmente a SAE (Society of Automotive Engineers) BRASIL promove o evento Baja SAE 
(competição) e lança o desafio, para estudantes de engenharia, de projetar e construir 
protótipos de veículos de pequeno porte.  A competição propõe que os estudantes 
projetem seus veículos para um fabricante fictício, que avaliará o projeto e decidirá se 
compra ou não a idéia. Assim sendo, fatores como inovação tecnológica, facilidade de 
construção e manutenção, preço, dentre outros, são primordiais. Baja é um deserto na 
Califórnia, Estados Unidos, onde ocorrem várias competições do tipo Enduro. Inspirado 
nos "karts do deserto", a Sociedade de Engenheiros de Mobilidade (SAE, na sigla em 
inglês), que organiza corridas desses carrinhos, escolheu o modelo off-road (que atua em 
situações complexas para veículos comuns). Mini-Bajas são veículos leves, monopostos 
(de uma pessoa), de estrutura tubular de aço e de motor de dez hp. Eles não são 
veículos de alta performance, chegando no máximo a 55 quilômetros por hora. A
competição SAE Brasil é composta por diversas provas, divididas em estáticas e 
dinâmicas. Através delas são analisadas aceleração, velocidade máxima atingida pelo 
carro, custos, entre outros quesitos. A SAE Brasil de Mini-Baja é considerada uma 
fomentadora de talentos, ao fornecer engenheiros qualificados para as principais 
indústrias do setor automobilístico do país. Este projeto objetiva capacitar e qualificar os 
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alunos de graduação em engenharia mecânica para realização de projetos na área 
automotiva, na utilização de programas computacionais e na atuação do segmento de 
construção mecânica.

 PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE

     Implementação de Empreendimentos para Comperj - (FEC 2305)

Vigência: 20/02/2008 a 31/12/2009 Unidade: Instituto de Geociêcncias/UFF
Coordenador: Claudio Belmonte de Financiador: Petrobras
     Athayde Bohrer

O Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) contitui-se no maior 
empreendimento a ser implantado no estado em muitos anos, levando-se em conta tanto 
o total dos recursos a serem investidos como os impactos econômicos, sociais e 
ambientais na sua área de influência direta e em todo o estado. O processo de 
licenciamento do COMPERJ encontra-se em andamento com o órgão licenciador estadual 
procedendo à análise e avaliação dos possíveis impactos ambientais com base no Estudo 
de impacto Ambiental (EIA) e o respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) com 
vistas a delinear as condições básicas para a implantação deste empreendimento. Parte 
importante deste processo inclui a graduação dos impactos ambientais do 
empreendimento, a estimativa dos recursos financeiros relativos à Compensação 
Ambiental pela sua implantação e a definição da destinação efetiva destes recursos. A 
legislação vigente determina que os recursos financeiros relativos à compensação 
ambiental sejam direcionados para as atividades de implementação e manutenção das 
Unidades de Conservação (Ucs) da natureza afetadas pelo empreendimento, assim como 
a criação de novas áreas naturais protegidas na região afetada. A legislação determina 
ainda que o ente licenciador deve definir a destinação destes recursos a serem 
direcionados a projetos específicos no âmbito das Ucs, ouvida a Petrobras. Este projeto 
tem por objetivo a geração e organização de dados e informações a serem utilizados para 
elaboração do estudo de alocação ótima dos recursos da compensação ambiental relativa 
à implantação do COMPERJ.

     Avaliação Ambiental da Bacia do Rio Jacuecanga - Angra dos Reis -
RJ (FEC 2422)

Vigência: 15/12/2008 a 15/12/2010 Unidade:Departamento de Geoquímica/UFF
Coordenador: Marcelo Corrêa Bernardes Financiador: Petrobras

Este projeto tem por objetivo avaliar o impacto das diversas atividades antrópicas na 
bacia de drenagem do rio Jacuecanga em Angra dos Reis e na enseada receptora, 
gerando um diagnóstico ambiental em conformidade com o conhecimento dos processos 
biogeoquímicos e antrópicos que atuam na área avaliada, de forma que sejam 
delimitados os eventuais impactos de responsabilidade da Transpetro. A Política Nacional 
dos Recursos Hídricos no Brasil considera que a água integra as preocupações do 
desenvolvimento sustentável, baseado nos princípios da função ecológica da propriedade, 
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da prevenção e da precaução, bem como no reconhecimento de valor intrínseco à 
natureza e à Constituição Federal e demais normas aplicáveis à matéria visam controlar o 
lançamento no meio ambiente de poluentes, proibindo o lançamento em níveis nocivos 
ou perigosos para os seres humanos e outras formas de vida. A classificação das águas 
doces, salobras e salinas é essencial à defesa de seus níveis de qualidade, avaliados por 
condições e padrões específicos, de modo a assegurar seus usos preponderantes e o 
enquadramento dos corpos de água deve estar baseado não necessariamente no seu 
estado atual, mas nos níveis de qualidade que deveriam possuir para atender às 
necessidades da comunidade. A saúde e o bem-estar humano, bem como o equilíbrio 
ecológico aquático, não devem ser afetados pela deterioração da qualidade das águas. 
Assim, há necessidade de se criar instrumentos para avaliar a evolução da qualidade das
águas, considerando que o controle da poluição está diretamente relacionado com a 
proteção da saúde, garantia do meio ambiente ecologicamente equilibrado e a melhoria 
da qualidade de vida, levando em conta os usos prioritários e classes de qualidade 
ambiental exigidos para um determinado corpo de água.

     Levantamento do Meio Físico para apoio ao Diagnóstico Ambiental 
para Construção do Estaleiro na Ilha da Madeira - RJ (FEC 2514)

Vigência: 05/05/2009 a 05/05/2010 Unidade: Instituto de Geociências/UFF
Coordenador: André Luiz Ferrari Financiadores: ECEN Consultoria Ltda.

   e MRS Estudos Ambientais Ltda.

Este projeto tem por objetivo realizar o levantamento do meio fisico (geologia, 
geomorfologia, solos e hidrografia) para apoio ao diagnóstico ambiental do estaleiro e 
base naval para a contrução de submarinos convencionais e com propulsão nuclear pela 
Marinha do Brasil no estado do Rio Janeiro. Será desenvolvido por meio de dois 
subprojetos: 1.Geologia – fraturamento, sismicidade e neotectônica com a realização das 
atividades: mapa tectônico da AII, mapa tectônico da ilha da Madeira e da ADA e 
integração e descrição dos dados geológico-estruturais e de sismicidade; 
2.Geomorfologia, solos e recursos hídricos – caracterização geomorfológica, pedológica e 
hidrográfica com a realização das atividades: levantamento, estruturação dos dados 
secundários, trabalho de campo e interpretação dos resultados das análises e 
mapeamento para as AII, AID e ADA, integração e descrição dos dados geomorfológicos, 
pedológicos e hidrográficos.

 REALIZANDO PESQUISA

      Pesquisa para Conservação de Energia Elétrica (FEC 2443)

Vigência: 18/12/2008 a 18/12/2011 Unidade: Coodenaçãodo Curso de 
Coordenador: Louise Land Bittencourt      Graduação em Arquitetura e 
      Lomardo      Urbanismo/UFF

Financiador: Eletrobras

Este  projeto tem por objetivo o desenvolvimento de um programa de ações integrantes
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do Procel - Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica - para testar a 
regularização para eficiência energética em edificações, de metodologia para implantação 
de unidades de demonstração em conforto ambiental e eficiência energética, implantar 
um projeto de demonstração em eficiência energética e instrumentação e capacitação da 
equipe de professores e alunos do Laboratório de Conservação de Energia e Conforto 
Ambiental - Labceca/UFF, tornando o laboratório um centro de excelência na promoção 
da eficiência energética em edificações por meio da sua atuação no desenvolvimento das 
vertentes do plano de ação do Procel Edifica, ampliando a parceria universidade-empresa 
e disseminando informações de interesse de toda a sociedade. A conservação da energia 
elétrica leva à exploração racional dos recursos naturais. Isso significa que, conservar 
energia elétrica ou combater seu desperdício é a fonte de produção mais barata e mais 
limpa que existe, pois não agride o meio ambiente. Desta forma, a energia conservada, 
por exemplo, na iluminação eficiente ou no motor bem dimensionado, pode ser utilizada 
para iluminar uma escola ou atender um hospital, sem ser jogada fora. É importante 
compreender o conceito de conservação de energia elétrica. Conservar energia elétrica 
quer dizer melhorar a maneira de utilizar a energia, sem abrir mão do conforto e das 
vantagens que ela proporciona. Significa diminuir o consumo, reduzindo custos, sem 
perder, em momento algum, a eficiência e a qualidade dos serviços. Aí começa o papel 
do Procel, o programa de governo voltado para a conservação de energia elétrica. 
Instituído em dezembro de 1985 e implantado no ano seguinte, o Procel é coordenado 
pelo Ministério de Minas e Energia, cabendo à Eletrobrás o controle de sua execução. Seu 
principal objetivo é a conservação da energia elétrica, tanto no lado da produção como 
no do consumo, concorrendo para a melhoria da qualidade de produtos e serviços, 
reduzindo os impactos ambientais e fomentando a criação de empregos.

      Estudo sobre o Cerceamento Tecnológico em Setores Estratégicos 
Nacionais (FEC 2460)

Vigência: 02/01/2009 a 01/07/2010 Unidade: Escola de Engenharia/UFF
Coordenador: Eduardo Siqueira Brick Financiador: Centro de Gestão e Estudos

     Estratégicos (CGEE) 

Este projeto tem por objetivo identificar, dimensionar e compreender a magnitude e 
alcance dos instrumentos que promovem esse cerceamento, ao qual o Brasil está 
submetido, com ênfase na base industrial de defesa, e apontar as ações necessárias ao 
seu controle ou para limitar e mitigar seus efeitos. A tradição científica moderna associa 
saber a poder. Há muito, os detentores de conhecimentos tecnológicos capazes de 
conferir vantagens de poder buscam protegê-los, de modo a evitar que opositores reais 
ou potenciais deles se apossem, principalmente se forem conhecimentos que permitam 
emprego bélico. Na medida em que se tornou evidente que o poder relativo entre 
Estados estava relacionado com o nível educacional e a capacidade científica e 
tecnológica inovadora dos seus habitantes, as ações protecionistas foram aperfeiçoadas, 
sendo, inclusive, objeto de acordos internacionais multilaterais e de regulamentações 
unilaterais. O cerceamento tecnológico é um problema de pelo menos duas faces. Por um 
lado, os países detentores das tecnologias sensíveis zelam por mantê-las, dando à ciência 
e à tecnologia um sentido instrumental, como fontes líquidas de poder militar, econômico 
e, consequentemente, político. Por outro, os países que não as possuem ou que almejam 
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aumentar a inserção no sistema internacional lutam por alcançá-las. No caso brasileiro, 
um sistema nacional de controle de bens sensíveis foi sido desenvolvido para atender os 
compromissos internacionais e os próprios interesses, mas para fazer frente ao 
cerceamento tecnológico, notadamente em áreas estratégicas para o desenvolvimento, 
não se observa uma atuação sistêmica e concentrada. 

      Novas Tecnologias para Modelagem da Iluminação do Mobiliário 
Urbano (FEC 2545)

Vigência: 26/05/2008 a 28/09/2009 Unidade: Departamento de Engenharia
Coordenador: Henrique de Oliveira     Elétrica/UFF
     Henriques Financiador: Light

Este projeto tem por finalidade desenvolver protótipos de estruturas de iluminação 
pública para utilização de LED's, objeivando a arquitetura de prédios e a melhoria da 
iluminação das ruas dimensionais. Os LED’s têm sido aclamados como o futuro da 
iluminação, estando cada vez mais presentes no nosso ambiente. Desempenham um 
papel vital na iluminação, devido às suas inúmeras vantagens: dimensão compacta, longo 
tempo de vida, baixos requisitos de manutenção, eficácia luminosa crescente e amplas 
capacidades de design para a criação de iluminação colorida. Constituem uma escolha de 
fonte de luz importante para iluminação pública, desafiando as fontes de luz tradicionais. 
Em função disto, os projetos luminotécnicos também vêm evoluindo com o passar do 
tempo e, assim, a ideia de criar-se um protótipo de um sistema de iluminação noturno 
baseado em LED’s (Dispositivos Emissores de Luz) em substituição às lâmpadas 
incandescentes. Na tecnologia do LED a lâmpada é fabricada com material semicondutor
semelhante ao usado nos chips de computador. Quando percorrido por uma corrente 
elétrica emite luz. Esses apresentam inúmeras vantagens em relação às lâmpadas 
convencionais. Primeiro, eles são fontes frias de luz, são também dispositivos de pequeno 
porte e com alta emissão de luz, maior resistência a choques mecânicos, maior tempo de 
vida útil, redução de impactos ambientais, facilidade para sua incorporação em ambientes 
variados. Além de todas essas vantagens, que já justificariam o seu uso, os LED’S ainda 
operam em baixa tensão, um grande avanço comparado às lâmpadas convencionais. 
Estas fontes propiciam a redução no consumo de energia (cerca de 50%) em relação às 
fontes tradicionais. Além deste benefício tem-se ainda a redução de lixo e poluição 
ambiental. A iluminação pública com LED é ecologicamente correta – não contém 
substâncias nocivas à saúde humana e à natureza (tais como mercúrio ou ácido 
fluorídrico).

      Erradicação da Exclusão Elétrica no Brasil (FEC 2577)

Vigência: 01/07/2009 a 30/08/2009 Unidade: Núcleo de Pesquisas e 
Coordenador: André Augusto Pereira     Informações Sociais/UFF
     Brandão Financiador: Programa das Nações 

     Unidas para o Desenvolvimento

O Programa Luz para Todos tem se caracterizado pelo grande impacto que gera para a 
população do meio rural, no tocante à redução da exclusão elétrica. Tanto é que, até o 
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mês de junho de 2009, foram atendidas e beneficiadas pelo Programa mais de 10 
milhões de pessoas. Nesta primeira fase o atendimento se deu por extensão de rede. Seu 
grande desafio atual é o atendimento com energia elétrica às comunidades isoladas, 
particularmente àquelas localizadas na região Amazônica do Brasil, por meio de geração 
distribuída para o atendimento descentralizado. Este programa é, também, um programa 
social criado para operar como ação de combate à pobreza que busca interagir com os 
demais atores, públicos e privados, para que a energia elétrica possa servir de vetor de 
desenvolvimento. Nesse aspecto, a utilização da biomassa para transformação em 
agroenergia e outras formas alternativas de geração de energia, adquirem um elevado 
caráter estratégico, principalmente nos sistemas produtivos tradicionais, como 
instrumento de desenvolvimento local sustentável e de geração de renda. Este projeto 
objetiva realizar pesquisa para levantamento de comunidades isoladas 
(georreferenciamento e diagnóstico socioeconômico) na calha do Rio Negro, município de 
Barcelos, no Amazonas.

      Pesquisa do Mercado Consumidor de Colóides Sintéticos para 
Reposição Volêmica no Brasil (FEC 2610)

Vigência: 26/05/2008 a 28/09/2009 Unidade: Núcleo de Pesquisas e 
Coordenador: Victor Hugo de Carvalho     Informações Sociais/UFF
     Gouvêa Financiador: Laboratório B. Braun S.A.

O objetivo do tratamento po meio da reposição volêmica é restaurar a perfusão tecidual 
com a consequente recuperação do metabolismo oxidativo, realizar a correção da 
hipovolemia absoluta/relativa e melhorar o débito cardíaco por meio do aumento da pré-
carga. Obviamente, tais objetivos são interdependentes, sendo que a recuperação da 
volemia leva imediatamente à melhora do débito cardíaco e normalização da perfusão 
tecidual. Assim, o conhecimento dos efeitos hemodinâmicos e farmacológicos das 
diversas soluções de reposição volêmica, assim como de suas indicações e contra-
indicações, deve ser de domínio de todos aqueles que lidam com pacientes graves. É 
consenso que não existe uma solução ideal para todos os casos, devendo-se lançar mão 
de julgamento crítico para que cada solução tenha sua melhor indicação. O projeto tem 
por finalidade realizar 40 entrevistas, das quais 8 por região geográfica do Brasil e nas 
principais capitais com público específico, a saber: farmacêuticos, médicos de 
emergência, anestesistas e intensivistas e também serão realizadas 400 entrevistas 
telefônicas, a partir de sorteio aleatório simples de acordo com a listagem de hospitais 
públicos e privados brasileiros, envolvendo os profissionais citados.

 DESENVOLVENDO TECNOLOGIA

     Sistemas Embarcados de Navegação e Localização Autônoma para 
Robôs Móveis (FEC 2380)

Vigência: 15/02/2008 a 15/02/2010 Unidade: Instituto de Física/UFF
Coordenador: Thadeu Josino Pereira Penna Financiador: Autômatos Tecnologia da 

     Informação Ltda.
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Este projeto tem por finalidade desenvolver o projeto robôs, que consiste em desenvolver 
sistemas embarcados de navegação e localização autônoma para robôs baseados em 
técnicas de física, matemática, computação e biologia. Este trabalho apresenta a proposta 
de implementação de um ambiente virtual de simulação para projeto e concepção de 
sistema de supervisão e controle para robôs móveis, que sejam capazes de operar e de se 
adaptar a diferentes ambientes e condições. O estudo da robótica móvel é um tema 
bastante relevante e atual, com estudos e pesquisas que contribuiram para seu 
desenvolvimento nas últimas duas décadas. A aplicação prática de robôs móveis junto a 
diferentes atividades em nossa sociedade vem demonstrando o quão promissor é o futuro 
desta área. Dentro deste contexto, constata-se a grande importância do desenvolvimento 
desta área de pesquisas em nosso país, de modo a não “ficarmos de fora” desta revolução 
que vai transformar nossas vidas em um futuro muito próximo. A pesquisa e 
desenvolvimento em robótica móvel requerem conhecimentos em diversas áreas como
Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, Engenharia da Computação e, principalmente, 
de Computaçãom com um papel muito importante como área que provê o suporte de 
conhecimentos e técnicas que irão permitir dotar estes robôs móveis de sistemas de 
controle mais robustos, seguros, autônomos e inteligentes.

     Desenvolvimento de Ferramentas de Varredura, Auditoria e Ataque 
Cibernético (FEC 2381)

Vigência: 15/02/2008 a 15/02/2010 Unidade: Instituto de Física/UFF
Coordenador: Thadeu Josino Pereira Penna Financiador: Autômatos Tecnologia da 

     Informação Ltda.

Este projeto tem como finalidade desenvolver o Projeto Arceus, que consiste em um 
pacote de ferramentas nacionais de varredura, auditoria e ataque cibernético, proativas e 
reativas, para situações de teste de invasão e teste de defesa de ambientes de redes, 
utilizando teorias e tecnologias de diversas áreas de conhecimento tais como ciência da 
computação, física, matemática e biologia. A evolução da Internet tem facilitado 
extraordinariamente a comunicação entre empresas e pessoas no mundo inteiro, 
entretanto uma grande preocupação começou a ressurgir nesse ambiente: a segurança da 
informação. Esse é um dos assuntos mais comentados nos meios de tecnologia da 
informação atualmente e, devido à sua importância, foi proposto neste projeto a 
implantação de ferramentas e medidas para a melhoria da segurança no ambiente 
computacional de uma empresa, onde serão abordados os conceitos tecnológicos 
envolvidos neste processo, as principais técnicas de ataques e ameaças existentes, as 
vulnerabilidades encontradas e os procedimentos que compõem as aplicações práticas. O 
trabalho espera mostrar como aplicação correta de técnicas e ferramentas podem trazer 
benefícios para a segurança do ambiente computacional de uma empresa.
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     Sistema Inteligente para Reconhecimento de Padrões de Defeitos em 
Máquinas Rotativas (FEC 2402)

Vigência: 02/09/2008 a 12/09/2010 Unidade: Departamento de Ciência 
    da Computação/UFF

Coordenador: Ana Cristina Bicharra Garcia Financiador: Petrobras
     

O projeto tem como finalidade pesquisar técnicas de inteligência artificial tais como redes 
neurais supervisionadas e não supervisionadas, assim como sistemas fuzzy, que possam 
ser utilizadas para auxiliar a identificação de padrões de defeitos em equipamentos. A 
partir da escolha da técnica mais apropriada para o domínio em questão será desenvolvido 
um sistema computacional que receberá como entrada um padrão característico de 
vibrações e/ou espectro de corrente de um dado equipamento e inferirá automaticamente 
(ou semi-automaticamente) a curva de tendências de eventuais anomalias ou 
desbalanceamentos do equipamento. Os equipamentos utilizados na extração e exploração 
de petróleo estão sujeitos a severas condições de trabalho. Elevadas pressões e
temperaturas, trabalho em presença de meios agressivos, vazões muito elevadas e 
necessidade de trabalho diuturno são condições críticas para qualquer componente. A 
importância de manutenção de um “up-time” elevado é ressaltada pelo substancial valor 
agregado do produto. A identificação de padrões de defeitos por meio das informações 
obtidas dos sinais de vibração de equipamentos, assim como a determinação do tipo de 
defeito de um motor elétrico por meio da medida do espectro de corrente do estator é 
feita por especialistas que, ao olhar os dados, enxergam tendências e padrões de defeitos 
potenciais. Essa tarefa demanda conhecimentos de especialistas altamente capacitados 
com condições de interpretar registros, curvas, relatórios e tendências. Tais profissionais 
são raros e caros. O que se pretende é disponibilizar para as instalações da Petrobras 
sistemas inteligentes que se comportem, pelo menos, tão bem como os especialistas 
humanos.

     Dispositivo de Bloqueio e Alarme de Fraude por Queima da Bobina de 
Potencial de Medidores (FEC 2512)

Vigência: 29/12/2008 a 29/06/2010 Unidade: Departamento de Engenharia 
    Elétrica/UFF

Coordenador: Geraldo Martains Tavares Financiador: Light
     

Este projeto tem como finalidade desenvolver e construir um dispositivo eletro-eletrônico, 
blindado, com a finalidade de detectar, registrar o evento e seccionar a alimentação da 
carga sempre que vier a ocorrer a efetiva queima de bobina de potencial de medidores 
polifásicos em medição direta ou indireta. Este dispositivo deverá poder ser instalado no 
mesmo ambiente físico do equipamento de medição, junto ao bloco de ligação do medidor, 
na saída do ramal de ligação na rede, no interior de painéis de medição coletiva ou em 
caixas para medidores, sendo compatível com o espaço de instalação do medidor.
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     Simulado Virtual para dar Suporte à Lei de Direção Defensiva, 
Reforçando Conceitos de Direção Preventiva (FEC 2557)

Vigência: 31/03/2009 a 31/01/2010 Unidade: Departamento de Ciência da
Coordenador: Esteban Walter Gonzales Clua       Computação/UFF

Financiador: A e Fils Tecnologia da 
     Informação Ltda.

Este projeto tem por objetivo desenvolver um game/simulador de direção defensiva 
usando tecnologias de criação de ambientes virtuais e interativos. O simulador levará o 
usuário a aprender como se relacionar com o mundo automobilístico de uma maneira 
segura, lançando mão de todas as vantagens que um ambiente virtual possui: alta 
interatividade, lucidade, situações de risco etc. Ainda é grande o número de acidentes 
de trânsito no Brasil. Geralmente, eles acontecem porque os motoristas dirigem em alta 
velocidade, sem respeitar a sinalização e, em muitos casos, após ingerir bebida 
alcoólica. Muitos desses acidentes levam à morte ou deixam motoristas e passageiros 
com graves problemas de saúde. Segundo dados do Departamento Nacional de Trânsito 
(Denatran), entre 2002 a 2006, em torno de 1.638.000 pessoas foram vítimas de 
acidentes, 41% delas somente na região sudeste. Pelos números da Polícia Rodoviária 
Federal (PRF), em 2008, houve 6.840 mortes e 75.006 acidentados e mutilados em todo 
o estado do Rio de Janeiro. As campanhas que objetivam conscientizar sobre o tema 
ainda têm pouco impacto sobre os jovens, especialmente os do sexo masculino. Os 
games, ao contrário, costumam ter grande apelo para esse tipo de público. Para trazer 
ainda mais realidade visual ao software será reproduzido o cotidiano da direção da vida 
real. No game, o jogador assume a direção de um carro e deverá fazer várias entregas 
em diversos pontos da cidade, passando por inúmeras situações de risco e pontos 
críticos do trânsito. O jogador tem liberdade de dirigir conforme sua prática habitual, ou 
seja, decidir, diante das situações, se agirá ou não com prudência. Mas, quando se 
decidir por alguma imprudência, o simulador o levará a vivenciar as consequências de 
suas decisões. A ideia é de que, ao passar por todas as etapas do game, o jogador 
acabará incorporando à sua realidade as atitudes aprendidas no software. Sabe-se que 
se trata de educação a longo prazo, mas, por outro lado, acredita-se que, de tanto 
vivenciar no jogo as situações de perigo e as formas de superá-las, o usuário passará a 
dirigir com mais cuidado pela cidade. No primeiro momento, o simulador poderá ser 
utilizado pelos sites governamentais. Depois, sua distribuição será feita de forma 
gratuita em postos de gasolina, seguradoras e revendedoras de veículos. A meta é fazer 
com que, por meio do software, os motoristas se tornem mais conscientes e cuidadosos 
e que, assim, seja possível reduzir o número de acidentes e, particularmente, as mortes 
nas estradas brasileiras. 

 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
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profissionais envolvidos têm larga experiência na área do ensino superior e possuem um 
diversificado 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 Mestrado Profissional

     Ciência da Informação –Internet (FEC 1943)

Vigência: 01/09/2006 a 31/12/2007 Unidade: Departamento de Ciência da 
Computação/UFF

Coordenador: Rosa Inês de Novais Cordeiro Financiador: mensalidades

A diversidade nos modos de produção, processamento e acesso à informação e ao 
conhecimento é um dos traços característicos da contemporaneidade. Variadas 
estruturas, serviços, processos e produtos informacionais, envolvendo sujeitos os mais 
distintos no Estado e na sociedade, mobilizam uma vasta gama de demandas e recursos 
científicos, tecnológicos, econômicos, políticos e culturais. Nesse quadro histórico, 
tendem a emergir novos contornos, objetos, agendas, diálogos e temáticas no 
panorama da Ciência da Informação. Identificar e analisar, sob a perspectiva da Ciência 
da Informação, as múltiplas dimensões contemporâneas da informação e do 
conhecimento sugere reconhecê-las historicamente e convida à construção de cenários. 
Este curso tem como propósito qualificar profissionais para empreender atividades de 
ensino e pesquisa em ciência da internet, formando ainda pesquisadores de alto nível de 
forma a promover uma reflexão e debate sobre as relações entre informação, ciência, 
tecnologia, cultura e sociedade.

     Defesa e Segurança Civil (FEC 2093)

Vigência: 08/08/2008 a 08/08/2010 Unidade: Coordenação de Curso de Pós-
Graduação em Engenharia Química/UFF

Coordenador: Airton Bodstein de Barros Financiador: mensalidades

Este curso tem por objetivo principal a formação de recursos humanos, em nível de 
mestrado, para atendimento das necessidades do país na elaboração de políticas, 
planejamento e ações no âmbito da Defesa e Segurança Civil em todo o território 
nacional. É também objetivo do curso a formação de pessoal civil nessa área que, em 
parceria com especialistas do setor militar, possa ampliar a massa crítica de profissionais 
dedicados à defesa e segurança civil no Brasil a fim de garantir uma maior cobertura de 
atendimento no território nacional, com melhoria na qualidade e redução do tempo de 
resposta do poder público, aos desastres de grande impacto social. Desenvolvimento de 
pesquisa básica e aplicada bem como a busca de novas tecnologias são uma 
preocupação permanente do curso, de forma a colocar o nosso país no mesmo nível das 
grandes nações quanto à prevenção e minimização de impactos provocados por 
desastres, tanto naturais, quanto aqueles de origem antropogênica. O profissional a ser 
formado deverá ser capaz de atuar em parcerias interinstitucionais, civil e militar, nos 
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planos federal, estadual e municipal, bem como estar apto a atuar, de forma eficaz, 
como gestor de crises provocadas por razões naturais, humanas e mistas.

Cursos de Especialização

Na área de Ciências Biológicas

     Microbiologia e Parasitologia Aplicadas (FEC 2568)

Vigência: 01/12/2009 a 11/06/2010 Unidade: Instituto Biomédico/UFF
Coordenador: Aloysio de Mello Figueiredo Financiador: mensalidades
     Cerqueira      

O crescimento do conhecimento científico aliado ao aparecimento de novas tecnologias, 
torna o campo profissional de graduados, na área das Ciências Biológicas e da Saúde, 
cada dia mais competitivo. Assim sendo, o profissional dessa área deve estar atento às 
mudanças nos perfis de seu campo profissional e procurar adequar-se aos assuntos mais 
polêmicos e avançados, a fim de contribuir com avanços científicos na sociedade em que 
está inserido. O aperfeiçoamento frequente de profissionais que possam estar 
habilitados a visualizar novas propostas e perspectivas na área colabora com 
informações essenciais e básicas para o crescimento científico e tecnológico da nação.
Este curso objetiva subsidiar os profissionais da área de Ciências Biológicas e da Saúde 
com os conhecimentos mais atualizados da área de Microbiologia, em suas diversas 
divisões e segmentos profissionais, de forma a que possam desenvolver e aperfeiçoar 
condições para atuar nas diversas áreas da Microbiologia, aplicar e testar técnicas das 
desta ciência em todos os segmentos profissionais: ambiental, industrial, clínico, básico 
e utilizar técnicas modernas de Biologia Molecular, Bioquímica e Imunologia nas quais 
poderá associar esses conhecimentos às técnicas utilizadas na Biotecnologia. O público-
alvo são os portadores de diploma de graduação ou de curso superior devidamente 
registrado nas áreas de Biomedicina, Farmácia Bioquímica, Biologia, Medicina, Nutrição, 
Odontologia e Enfermaria.

Na área de Ciências Exatas e da Terra

     Cripitografia e Segurança em Redes de Computadores (FEC 1773)

Vigência: 15/08/2005 a 31/12/2010 Unidade: Instituto de Matemática/UFF
Coordenador: Luiz Manoel Silva de Figueiredo Financiador: mensalidades
           
Criptografia é a arte de esconder ou alterar o conteúdo original de uma informação que 
precisa ser enviada ou transmitida de um lugar para o outro. Esconder e proteger as 
informações mais importantes sempre foi uma grande preocupação dos homens e, mais 
recentemente, das empresas. Atualmente, vive-se numa época em que a informação 
que uma empresa gera é tão importante quanto o produto que ela fabrica ou o serviço 
que ela presta, sendo, dessa forma, de importância vital para a sua sobrevivência. Essa 
tecnologia é usada especialmente nas transações financeiras, onde todo pagamento 
eletrônico deve ser realizado utilizando-se algum tipo de criptografia dos dados para 
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proteger senhas e teclados virtuais. O investimento dos bancos para oferecer segurança 
nas transações on-line é enorme, envolvendo investimentos em infraestrutura de redes, 
links de comunicação seguros, barreiras de proteção eficientes (firewalls, ids, ips etc), 
áreas de armazenamento e backup remotos, entre outros investimentos. O treinamento 
e a especialização de suas equipes de administração de redes também é constante. O 
principal obstáculo ainda presente neste cenário é a segurança do ambiente de internet 
do usuário final, que ainda é o lado mais fraco da corda e o ponto mais explorado por 
quem busca informações sigilosas ou dados bancários - os hackers. O primeiro passo 
para sempre poder trabalhar de forma segura na internet é manter a casa em ordem, 
utilizando um mínimo de ferramentas de segurança que garanta uma navegação segura 
e desconfiar de sites e e-mails suspeitos. Este curso tem como propósito qualificar 
profissionais abordando os seguintes aspectos, entre outros: panorama histórico da 
criptografia da antiguidade até os dias atuais, conceituação da criptografia clássica e  a 
digital, discussão dos métodos e técnicas de armazenamento e transmissão da 
informação em sistemas informatizados.

Na área de Ciências da Saúde

     Dentística  Restauradora (FEC 1249)

Vigência: 04/03/2008 a 18/02/2010 Unidade: Faculdade de Odontologia/UFF
Coordenador: Eduardo Moreira da Silva Financiador: mensalidades
           
Este curso tem como propósito qualificar odontólogos comprometidos com o avanço do 
conhecimento, objetivando o exercício de atividades clínicas, de pesquisa e do 
magistério superior, nas especialidades de odontologia, qualificando-os em dentística 
restauradora voltada para a estética, de forma a que possam oferecer ao paciente o que 
existe de melhor na indústria odontológica, bem como na cosmética plástica.

     Especialização em Cardiologia (FEC 2486)

Vigência: 06/07/2009 a 31/12/2010 Unidade: Faculdade de Medicina/UFF
Coordenador: Carlos Augusto Cardozo de Financiador: mensalidades
           Faria   

Este curso tem como propósito qualificar médicos recém-formados que desejem adquirir 
conhecimentos cardiológicos, formando cardiologistas clínicos profissionalizantes para 
atuar nas áreas ambulatoriais em urgência e emergência cardiovascular e estimulando 
ainda o interesse pelas pesquisas básicas. 

       Gestão da Qualidade em Alimentação para a Coletividade (FEC 
2549)

Vigência: 22/07/2009 a 30/12/2010 Unidade: Faculdade de Nutrição/UFF
Coordenador: Lucia Rosa de Carvalho Financiador: mensalidades
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Este curso tem como finalidade capacitar o nutricionista a gerir com qualidade uma 
unidade de alimentação e nutrição; desenvolver a capacidade do nutricionista para 
identificar oportunidades e definir critérios em seu local de trabalho, objetivando maior 
agregação ao produto e serviço oferecido à sua clientela; contribuir para o 
aprimoramento do processo de tomada de decisão gerencial, mediante o 
desenvolvimento das habilidades dos gestores para a utilização de ferramentas da 
qualidade direcionadas às unidades de alimentação e nutrição; capacitar o nutricionista 
para a utilização de ferramentas da qualidade como instrumento de apoio ao 
mapeamento, análise e transformação de processos nas unidades de alimentação e 
nutrição. O propósito final é proporcionar à clientela-alvo o aperfeiçoamento do 
conhecimento técnico-científico por meio de uma abordagem atual e dinâmica - gestão 
da qualidade - que permeia pelas atividades desenvolvidas pelo nutricionista atuante na 
área de alimentação para coletividade. 

     Gestão da Assistência Farmacêutica no SUS (FEC 2563)

Vigência: 21/08/2009 a 01/06/2010    Unidade: Faculdade de Farmácia/UFF 
Coordenador: Selma Rodrigues de Castilho    Financiador: mensalidades

Este curso se propõe a desenvolver uma sólida qualificação aos profissionais 
farmacêuticos para exercerem atividades no setor de gestão da Assistência 
Farmacêutica no âmbito municipal ou estadual do Sistema Único de Saúde, com os 
seguintes objetivos: - descrever o cenário atual da área de saúde considerando os 
contextos sócio-culturais, político-econômico brasileiro e os indicadores da avaliação da 
Assistência Farmacêutica no Brasil; - identificar os fundamentos e as diretrizes que 
norteiam a política, a gestão, o planejamento e o gerenciamento da área de Assistência 
Farmacêutica no Brasil; - analisar e discutir as Políticas Nacionais de Medicamentos e de 
Assistência Farmacêutica visando à formação de profissionais capacitados para o 
gerenciamento do custo efetivo dos serviços na área de assistência farmacêutica; -
qualificar farmacêuticos para elaborar e desenvolver projetos de pesquisa ou de 
aplicação para gerenciar e desenvolver ações nas áreas de assistência farmacêutica, 
saúde coletiva ou vigilância na rede de atenção à saúde.

     Enfermagem em Métodos Analíticos e Transplante (FEC 2628)

Vigência: 31/08/2009 a 30/11/2009    Unidade: Escola de Enfermagem/UFF
Coordenador: Izabel Cristina Fonseca da    Financiador: mensalidades
      Cruz

Este curso tem como propósito qualificar enfermeiros para realização de métodos 
dialíticos e transplante ao cliente adulto e idoso, a partir de uma perspectiva holística, 
em um contexto de sotisficação tecnológica, promovendo a saúde, diminuindo a 
vulnerabilidade do cliente e sua família. A metodologia a ser utilizada será presencial, 
semi-presencial baseada na Web (e-learning) e treinamento em serviço aos graduados 
em enfermagem.
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Na área de Ciências Humanas

     Psicanálise e Laço Social  (FEC 2529)

Vigência: 16/07/2009 a 16/09/2010 Unidade: Instituto de Ciências Humanas e 
   Filosofia/UFF

Coordenador: Paulo Eduardo Viana Vidal Financiador: mensalidades

O curso é voltado para os profissionais psicólogos ou médicos que buscam fundamentos 
para suas práticas na Psicanálise, tal como inventada por Freud e retomada por Lacan. 
Pretende trabalhar as complexas relações que se colocam para a constituição do sujeito 
na atualidade. Examinam-se essas relações a partir da Psicanálise, seguindo a 
orientação lacaniana. Um laço social, no sentido lacaniano, é uma estrutura, fundada na 
linguagem, que ordena um modo da civilização tratar o que é da ordem do real . Nesse 
sentido, a prática da Psicanálise, iniciada por Freud, corresponde à instauração de um 
laço social inédito. Este curso objetiva promover o ensino sistemático e aprofundado dos 
fundamentos da Psicanálise, tomando como alunos profissionais recém-formados que 
atuam nas instituições de saúde (hospitais, ambulatórios, caps etc), tendo em vista 
promover um melhor atendimento no campo da saúde à população brasileira.

     MBA – Gestão pela Qualidade Total (FEC 2601)

Vigência: 10/07/2009 a 31/10/2010 Unidade: Escola de Engenharia/UFF 
   

Coordenador: José Rodrigues de Farias Filho Financiador: mensalidades

No universo globalizado, onde a competitividade é associada ao tempo de reposta 
imediato, torna-se necessária a elaboração de processos empresariais enfocados na 
Qualidade Total. O que antes poderia estar integrado em todo o conjunto de processos 
internos e externos da empresa, hoje se torna fator inevitável para a permanência no 
mercado e fidelização dos clientes, agregando valor ao desempenho empresarial. O 
curso é voltado para os executivos e profissionais com graduação plena que exerçam ou 
possuam potencial avançado para Gestão de Processos relacionados à Qualidade, com o 
objetivo de desenvolver e disseminar os conceitos atualizados da Gestão: Visão 
Sistêmica Integrando Qualidade Total, Integração de Sistema de Gestão, 
Responsabilidade Social e Ética Empresarial, dotando os profissionais de conhecimento 
para as práticas da gestão das organizações públicas e privadas e formando lideres 
cônscios de seus deveres cívicos, técnicos e éticos/humanísticos junto à sociedade.
Espera-se que, ao final, os profissionais estejam capacitados a enfrentar as grandes 
transformações que estão ocorrendo na gestão empresarial e a entender que a 
globalização exige das empresas, como nunca na história, irrestrito comprometimento 
com a eficiência e a eficácia no processo de conversão de seus recursos. 
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     História do Rio de Janeiro  (FEC 2607)

Vigência: 01/09/2009 a 31/03/2012 Unidade: Instituto de Ciências Humanas e 
Coordenador: Sheila Siqueira de Castro    Filosofia/UFF
     Faria Financiador: mensalidades

O curso é voltado para os professores da rede pública e privada, portadores de diploma 
de bacharelado e/ou licenciatura em História, Turismo, Jornalismo, Economia, Pedagogia 
e Letras e outros graduados na área de Ciências Humanas. Tem como objetivo criar 
oportunidade para o aprimoramento intelectual e elevação profissional dos docentes dos 
ensinos Médio e Fundamental e de profissionais ligados ao trabalho com a História do 
Rio de Janeiro; promover a sistematização, atualização e aprofundamento dos 
conhecimentos no campo da História Regional do Rio de Janeiro; propiciar aos alunos-
docentes a reflexão da utilização didática de seus conhecimentos, tendo em conta as 
diferentes realidades regionais; estimular a elaboração de monografias que contemplem 
o redimensionamento do fazer pedagógico, articulando o conhecimento do especialista 
com a visão da totalidade; criar possibilidades de diversificação da clientela da Pós-
Graduação Stricto Sensu, através da qualificação de candidatos em potencial. 

Na área de Ciências Sociais Aplicadas

 MBA - Marketing Empresarial (FEC 2504)

Vigência: 16/07/2009 a 30/06/2010 Unidade: Faculdade de Administração, 
   Ciências Contábeis e Turismo/UFF

Coordenador: Ana Maria Rocha Faria Financiador: mensalidades

O curso tem por objetivo geral especializar profissionais portadores de diploma do curso 
superior que atuam nos setores empresariais, estratégicos, gerenciais e técnicos nos 
conceitos, técnicas e decisões atinentes ao Marketing Empresarial, em suas diferentes 
modalidades. São os seguintes os objetivos específicos do curso a ser ministrado: 
contribuir para o incremento da formação profissional de recursos humanos qualificados, 
capazes de orientar, analisar e aplicar os conceitos e ferramentas fundamentais à 
administração de Marketing; contribuir para a elevação dos níveis de eficiência, eficácia 
e efetividade na aplicação de novas tecnologias relacionadas com o Marketing 
Empresarial; incentivar o debate sobre as questões centrais afetas ao Marketing, 
decorrentes da globalização dos mercados e das mudanças tecnológicas; contribuir para 
a geração de alternativas de solução dos problemas atinentes ao Marketing; estimular a 
geração de conhecimento sobre Marketing Empresarial. O que se pretende é 
desenvolver e aprimorar o pensamento de profissionais e especialistas integrando os 
focos da gestão empresarial, explorando outras estratégias, com clientes e analisando 
novos recursos tendo como cenário não mais o marketing como um departamento de 
vendas apenas, mas também como parte de um sistema orientado tanto para o 
consumidor quanto para o mercado. 
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         Direito Processual com Ênfase em Relações Jurídicas do Poder Público 
(FEC 2572)

Vigência: 05/11/2009 a 31/12/2010 Unidade: Faculdade de Direito/UFF
Coordenador: Edson Alvisi Neves Financiador: mensalidades

A tradicional dicotomia do direito em direito público e direito privado remonta aos 
antigos romanos, com base na distinção entre os interesses da esfera particular, entre 
duas ou mais pessoas, e os interesses públicos, que são relativos ao Estado e à 
sociedade e que merecem ter posição privilegiada. Trata-se de distinção que perdura até 
hoje, por vezes nebulosa, em especial na zona limítrofe entre os dois grupos. Como 
regra geral, entendem-se como pertencentes ao direito público as normas que regulam 
as relações em que o Estado exerce a soberania. Pertencem ao direito público ramos 
como o direito constitucional, o direito administrativo, o direito penal e o direito 
processual. Este curso tem a finalidade de capacitar o profissional do Direito na área de 
Administração Pública que deseje estudar a atividade administrativa estatal em todos os 
seus aspectos, habilitando os alunos a pensarem de forma crítica a Administração 
Pública Brasileira e a elaborarem suas próprias teses jurídicas. Tem como disciplinas 
obrigatórias: Ações Rescisória e Anulatória, Sistema Recursal, Tutelas de Urgência, 
Teoria Geral do Processo, Tutela Satisfativa e Substitutivos da Jurisdição.

     MBA- Gestão de Negócios Sustentáveis (FEC 2641)

Vigência: 10/07/2009 a 31/08/2010 Unidade: Escola de Engenharia/UFF
Coordenador: Osvaldo Luiz Gonçalves Financiador: mensalidades
     Quelhas

A grande mudança nas organizações modernas tem consistido na busca das condições 
ideais para o desenvolvimento responsável e sustentável. Novos rumos precisam ser 
conferidos aos negócios e novas perspectivas se abrem para as diferentes carreiras. 
Profissionais com formação estritamente técnica não suprem totalmente a demanda de 
empresas que procuram líderes e empreendedores para este momento de constante 
transformação. Áreas de trabalho, como a gestão ambiental, demandam um profissional 
que tenha ao mesmo tempo a capacidade técnica de avaliação e a habilidade para os 
negócios, já que a incorporação da responsabilidade ambiental aos negócios deixou de ser 
apenas o atendimento aos requisitos legais, representando as expectativas de 
consumidores e comunidades cada vez mais atentos à qualidade ambiental de produtos e 
serviços. A premissa do Desenvolvimento/Gestão Sustentável é gerar uma relação de 
harmonia entre os agentes econômicos, ambientais e sociais, podendo-se  considerar 
como um modelo de crescimento empresarial, sem exclusão social e com respeito ao meio 
ambiente. Dependente de diversos fatores como Estado, cidadãos e empresários, a 
sustentabilidade é um fator de sobrevivência às grandes corporações e seu vértice apóia-
se nas variáveis social, política, ambiental e ética. A Gestão Sustentável objetiva o fim do 
desperdício de investimentos, matérias-primas, energia e talento humano, sem a 
transferência futura de custos exponenciais, capazes de invalidar as conquistas do 
presente. Mais do que conhecimento técnico, o profissional responsável pelo 
desenvolvimento da sustentabilidade de uma organização tem que possuir, acima de tudo: 
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visão empresarial, foco no negócio e suas tipicidades, pró-atividade diante dos riscos. Este 
curso tem a finalidade de capacitar executivos e profissionais com graduação plena que 
exerçam ou possuam potencial avançado para o Gerenciamento de Organizações com foco 
na “Empresa Cidadã”.

Na área de Engenharias

     Engenharia de Segurança do Trabalho (FEC 2490)

Vigência: 02/01/2009 a 30/03/2010 Unidade: Escola de Engenharia/UFF
Coordenador: Gilson Brito Alves Lima Financiador: mensalidades

O curso é oferecido apenas para profissionais com graduação em Engenharia Plena e 
Arquitetura (conforme Lei no 7.410/85), tendo como objetivo formar profissionais com 
capacidade para intervir no processo produtivo das indústrias e em empresas prestadoras 
de serviços e que tenham capacidade para projetar, desenvolver, implantar programas de 
qualidade, de melhoria da produtividade, de segurança operacional e de gestão ambiental. 
O profissional formado irá adquirir visão sistêmica das áreas de Gestão da Segurança 
Industrial/Negócios e será conhecedor dos segredos de técnica operacional da indústria, 
com formação humanística e ética mais completa, desenvolvendo-se em termos de 
contatos humanos e de comunicação. É o profissional destinado a prever e prover meios 
para que instalações, equipamentos, construções e métodos/condições de trabalho sejam 
realmente seguros, tanto do ponto de vista do trabalhador (no risco de acidente do 
trabalho) quanto com relação aos riscos ao patrimônio da própria empresa e ao meio 
ambiente.

     Montagem Industrial e Fabricação Mecânica (FEC 2553)

Vigência: 21/08/2009 a 31/12/2010 Unidade: Escola de Engenharia/UFF
Coordenador: Miguel Luiz Ribeiro Ferreira Financiador: mensalidades

Este curso tem como objetivo capacitar engenheiros ou profissionais de áreas afins no 
desenvolvimento dos conhecimentos relacionados aos principais processos de fabricação e 
técnicas de gerenciamento para profissionais que atuem ou desejem atuar nas áreas de 
montagem industrial e fabricação mecânica com foco nas seguintes atividades: fabricação 
de equipamentos; montagem de plantas químicas, petroquímicas e termoelétricas; 
montagem de instalações industriais; e construção naval.

Cursos de Extensão

               Programa de Estudo e Iniciação Musical - CEIM/PROEX (FEC 1313)                                                    

Vigência: 05/01/2009 a 19/12/2009 Unidade: Departamento de Difusão 
     Cultural/UFF

Coordenador: Kristina Neves Augustin Financiador: mensalidades

Ao longo de quase três décadas, a Universidade Federal Fluminense vem mantendo 
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intensa programação musical garantida pela qualidade artística dos grupos lotados na 
Universidade. A cada ano essa programação vem atraindo um público crescente e cativo. 
Ao investir na formação de novas platéias e estimular a apreciação da música erudita, 
essas atividades foram despertando o interesse do público que constantemente buscava 
informações sobre cursos de música. Ao perceber essa grande demanda e uma vez criada 
a estrutura mínima para o desenvolvimento dessa proposta, foi criado o Centro de Estudo 
e Iniciação Musical (CEIM-UFF), em 5 de agosto de 2002, iniciando suas atividades com o 
Curso de Extensão - Iniciação à Música. Hoje, lotado na Pró-Reitoria de Extensão, possui 
um quadro de professores altamente capacitados sendo uma parte oriunda do quadro de 
músicos da Orquestra Sinfônica Nacional (OSN-UFF) e outra parte proveniente de 
alunos/professores mestrando e doutorandos da UFRJ ou UNIRIO. Este projeto objetiva 
oferecer cursos regulares de música de teoria musical e de instrumentos, com duração de 
dois anos e meio, voltados tanto para iniciantes quanto para aqueles que já possuem 
conhecimento musical, tanto para os funcionários e alunos da UFF como também para a 
comunidade de um modo geral.

     Engenharia de Avaliações e Perícias Judiciais (FEC 1916)

Vigência: 05/07/2008 a 05/07/2010 Unidade: Escola de Engenharia/UFF
Coordenador: Paulo Cezar de Magalhães Financiador: mensalidades
     Bastos

O curso se propõe a formar Peritos Judiciais e Assistentes Técnicos a partir da abordagem 
prática de situações cotidianas no âmbito da perícia forense. A novidade, sem dúvida, é a 
inclusão no programa de matérias tais como Perícias de Engenharia Elétrica, de 
Telecomunicações, Ambiental, de Segurança, Noções de Empreendedorismo, Marketing 
Pessoal, Responsabilidade Civil e Criminal, Noções de Direito Civil e Comercial, e, como 
não poderia deixar de ser, o curso apresentará a avaliação de imóveis sob a nova norma 
de Avaliações de Bens (ABNT 14653) com Introdução à Inferência Estatística. As aulas e o 
material didático contêm informações relativas, entre outras, a cada segmento tais como: 
Legislação Pertinente, Valor dos Honorários praticados, apresentação de Quesitação Típica 
e, ao menos, um Estudo de Caso. Este curso tem a finalidade de levar aos profissionais os 
meios necessários para que possam atuar no ramo das avaliações, vistorias e perícias em 
geral e avaliações das mais variadas,  por meio  de estudos teóricos e práticos.

     Logística e Mobilização Nacional - CLMN (FEC 2599)

Vigência: 21/08/2009 a 30/11/2009 Unidade: Departamento de
Administração/UFF

Coordenador: Martius Vicente Rodrigues y Financiador: mensalidades
     Rodrigues

Este curso tem a finalidade de habilitar civis de nível superior e oficiais superiores para 
atuar nos níveis gerenciais executivos da Logística e Mobilização Nacionais, e de 
assessoramento aos órgãos responsáveis pelo SINAMOB. A estrutura curricular do curso 
ampara-se em estudos teóricos e em aplicações práticas do conteúdo programático, 
estabelecidos por meio de disciplinas e módulos, ministrados de modo a integrar os 
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conhecimentos das seguintes áreas: Administração, Política, Economia, Geopolítica,
Psicossocial, Científico-Tecnológica e Militar. Inclui, entre outras, as disciplinas Conceitos 
Fundamentais, Desenvolvimento, Segurança e Defesa,  Planejamento e Gestão, Gestão 
Logística, Logística de Defesa, Logística e Globalização, Economia, Energia, Comunicações, 
Saúde, Transportes, Política, Empresas de Interesse da Defesa, Operações Combinadas, 
Operações na Região Amazônica,  Operações de Paz, Defesa Civil, Mobilização nas 
Expressões do Poder, Sistema Nacional de Mobilização, Elaboração de Plano. A 
especificidade de determinados assuntos do CLMN considera a possibilidade de apoio de 
outras organizações por meio de Pedidos de Cooperação de Ensino (PCE) e de outros 
instrumentos.

      Língua Portuguesa e Cultura Brasileira para Estrangeiros (FEC  
2612)

Vigência: 15/01/2008 a 15/08/2008 Unidade: Departamento de Letras
Coordenador: Norimar Pasini Mesquita     Clássicas e Vernáculas/UFF
    Júdice Financiador: mensalidades

A UFF oferece um programa específico de português para estrangeiros que utiliza o 
método comunicativo, enfatiza a produção oral e promove a interação do aluno 
estrangeiro com falantes nativos na comunidade de Niterói, realizando atividades externas 
em lugares públicos (campus universitário, museus, feiras, exposições, locais históricos e 
turísticos, projetos comunitários etc), que permitem maior aproximação com a cultura 
brasileira. o público-alvo são alunos de intercâmbio temporariamente frequentando cursos 
de graduação ou pós-graduação na Uff e estrangeiros maiores de 16 anos, cursando ou já 
tendo cursado ensino médio ou superior, que desejem aperfeiçoar seus conhecimentos de 
português. Este curso tem a finalidade de atender à demanda não só dos profissionais e 
estudantes estrangeiros que desejam iniciar ou aprofundar seu conhecimento da língua e 
da cultura do Brasil, como também fazer a preparação dos alunos que desejarem realizar o 
exame de proficiência em português do MEC.

 Projetos em desenvolvimento

É apresentada a seguir a quantidade de propostas para desenvolvimento de 
projetos, elaboradas e aceitas, no período de 2004 a 2009.

Propostas de serviços e de convênios elaboradas através da FEC – 2004 - 2009

Propostas Quantidade por ano
2004 2005 2006 2007 2008 2009

Elaboradas 123 170 210 186 95 219
Aceitas 45 67 118 84 42 141

Observa-se um crescimento no número de elaboração de propostas pela FEC no 
período focalizado anteriormente, sendo que em 2006 foi de 70,7% em relação a 2004. 
Houve uma pequena queda no ano de 2007 e um decréscimo maior em 2008, tendo em 
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vista as mudanças nos trâmites das contratantes que, a partir deste ano, não mais 
solicitariam propostas para iniciar a relação com a Fundação utilizando-se do próprio 
Coordenador de Projeto interessado, que, após contato com a Fundação, dava início ao 
processo contratual. Em 2009, no entanto, voltou a ocorrer um incremento no número de 
propostas elaboradas de 130,5% em relação a 2008 e de 78,0% tomando-se como base o 
ano de 2004, o que vem demonstrando credibilidade das instituições envolvidas na gestão 
da FEC para a realização plena dos projetos.

Quanto aos projetos em desenvolvimento, foram iniciadas as seguintes quantidades 
nos anos de 2004 a 2009:

Projetos iniciados no ano - 2004 – 2009

Anos
Projetos iniciados no ano

No
%

(ano base 2004)
2004 180 -
2005 161 - 10,6
2006 176 - 2,2
2007 242 34,4
2008 211 17,2
2009 246 36,7

A tabela adiante mostra a evolução dos projetos em desenvolvimento de 2001 a 
2009.

Projetos em desenvolvimento – 2001 - 2009

Anos
Projetos em desenvolvimento

No % 
(ano base 2001)

% 
(ano a ano)

2001 110 - -
2002 206 187,3 87,3
2003 305 277,3 48,1
2004 427 388,2 40,0
2005 456 414,6 6,8
2006 491 446,4 7,7
2007 493 448,2 0,4
2008 575 522,7 16,6
2009 618 561,8 7,5

Observa-se um crescimento considerável, de 561,8%, no número de projetos de
2009 em relação ao ano de 2001. O maior crescimento anual até 2004 corresponde ao 
período de reconhecimento da Fundação na elaboração de projetos de pesquisa e 
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propostas de prestação de serviços, na negociação de convênios e contratos e no 
gerenciamento administrativo e financeiro junto às entidades e agências de fomento –
públicas e privadas, nacionais e internacionais. 

Destaca-se em 2009 um aumento na quantidade de projetos iniciados. Neste ano 
foram encerrados 272 projetos, os quais encontravam-se como ativos, embora já com 
prazo de vigência expirado há algum tempo e, muitas destes, com pequeno saldo 
(negativo ou positivo) no cadastro da FEC, tendo em vista a implementação de revisão 
dos procedimentos relacionados ao encerramento dos mesmos. 

O gráfico adiante demonstra visualmente a evolução dos projetos em desenvolvimento 
num período de 9 anos de funcionamento da FEC (2001–2009).

Os projetos em desenvolvimento em 2009 tiveram a seguinte classificação, 
conforme a natureza de execução:
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             Projetos em desenvolvimento por classificação – 2009

Classificação
Projetos em 

desenvolvimento
No %

- Consultoria 429 69,4
- Concurso 1 0,2
- Curso: 170 27,5
      * Especialização 128 20,7
      * Extensão 28 4,5
      * Atualização 8 1,3
      * Mestrado Profissional 6 1,0
- Evento 18 2,9

TOTAL 618 100,0
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Os projetos em 2009 foram desenvolvidos conforme as seguintes modalidades:

Modalidade
Projetos em desenvolvimento

Consul-
toria

Curso Evento Concurso
Total

No %
- Ensino 21 134 - - 155 25,1
- Pesquisa 183 - - - 183 29,6
- Extensão 82 36 18 - 136 22,0
- Desenvolvimento Institucional 143 - - 1 144 23,3

Total 429 170 18 1 618 100,0
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Em relação às áreas de conhecimento, ao projetos em desenvolvimento em 2009 
estão assim especificados:

Áreas de Conhecimento
Projetos 

em desenvolvimento
No %

Ciências Agrárias 3 0,5
Ciências Biológicas 9         1,5
Ciências da Saúde 93 15,0
Ciências Exatas e da Terra 87 14,1
Ciências Humanas 20 3,2
Ciências Sociais Aplicadas 129 20,9
Engenharias        183       29,6
Linguística, Letras e Artes 14 2,3
Gestão Institucional 80 12,9

Total 618 100,0
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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 2009:

Projetos em desenvolvimento segundo o instrumento 
firmado com terceiros – 2009

Instrumento
Projetos 

em desenvolvimento
No %

Autorização de Gestão da UFF 173 28,0
Contrato UFF 116         18,8
Convênio UFF 70 11,3
Convênio em Projetos de Apoio Externo - NAE          22             3,6
Projetos de Apoio Externo - NAE 164 26,5
Projetos Especiais - PADI 73 11,8

Total 618 100,0
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7.2.3.     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:



   FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA DE APOIO INSTITUCIONAL À UFF – FEC
       RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 2009

60/86

Número de funcionários da FEC (setores administrativos), por cargo - 2009

Cargos
No de Funcionários por mês

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Técnico Administrativo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Assistente Administrativo 25 27 24 27 22 25 23 24 26 26 25 26
Agente Administrativo 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2
Agente de Serviços Gerais 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
Técnico Financeiro 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
Técnico de Informática 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4
Assessor Administrativo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auxiliar Administrativo 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 5
Assessor de Imprensa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assessor de Comunicação 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
Técnico de Seg. do Trabalho 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Gerente de Informática 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Gerência de Suprimentos 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Gerência de Projetos 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Coordenador de Projetos 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
Consultor de Projetos 0 0 0 0 3 3 3 4 4 4 4 4
Gerente Financeiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Analista Financeiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Gerente de Recursos Humanos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Gerente de Contabilidade 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Analista Contábil 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Analista Fiscal 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0
Analista Administrativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
Motorista 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2

Total 44 45 43 47 46 50 49 51 54 54 57 59

Movimentação de funcionários da FEC, por mês - 2009

Meses
Movimentação

Admissão Demissão
Janeiro 2 0
Fevereiro 1 1
Março 2 3
Abril 3 0
Maio 2 2
Junho 4 0
Julho 1 1
Agosto 2 0
Setembro 5 3
Outubro 2 2
Novembro 6 2
Dezembro 3 2

Total 33 16
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Número de funcionários da FEC (de projetos), por cargo – 2009

Bolsas concedidas ao pessoal vinculado a projetos administrados
pela FEC - 2009

Especi-
ficação

Número de bolsas por tipo
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total

Bolsa de
Apoio 
Acadêmico

1.869 1.054 1.105 1.006 1.078 1.117 1.746 997 1.019 1.207 1.319 2.000 15.517

Bolsa de
Capacitação 530 443 400 133 294 387 368 295 245 315 376 408 4.194

Bolsa 
Estágio 24 21 74 198 232 223 233 173 260 229 295 262 2.224

Total 2.423 1.518 1.579 1.337 1.604 1.727 2.347 1465 1.524 1.751 1.990 2.670 21.935

Cargos No de 
funcionários

Agente de Apoio Acadêmico – Administrativo 65
Agente de Apoio Acadêmico - Analista de Sistemas 20
Agente de Apoio Acadêmico - Gerente de Projetos 2
Agente de Apoio Acadêmico – Gerente Orgânico 2
Agente de Apoio Acadêmico – Pesquisador Júnior 1
Agente de Apoio Acadêmico - Manipulador 4
Agente de Apoio Acadêmico – Engenheiro 1
Agente de Apoio Acadêmico - Técnico Químico 2
Agente de Apoio Acadêmico – Arquiteto 1
Agente de Apoio Acadêmico - Secretária 1
Agente de Apoio Acadêmico - Químico 1
Agente de Apoio Acadêmico - Coordenador 1
Agente de Apoio Acadêmico - Assessor 1
Agente de Apoio Acadêmico – Técnico de Laboratório 1
Atendente 2
Assessor da Presidência 1
Técnico Administrativo 1
Técnico Financeiro 1
Analista em Ergonomia 1
Assistente Administrativo 2
Auxiliar Administrativo 4
Auxiliar Administrativo IV 1
Agente de Serviços Gerais 3
Auxiliar de Secretaria 1

Total 120
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Numero de autônomos e diaristas vinculados a projetos administrados 
pela FEC – 2009

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

Autônomo 102 109 85 109 150 111 159 125 145 154 218 201 1.668
Diarista 33 37 13 35 22 26 26 19 20 19 23 25 298
       Total 135 146 98 144 172 137 185 144 165 173 241 226 1.966

Número de diárias concedidas ao pessoal vinculado a projetos administrados 
pela FEC – 2009

Especificação
Número de diárias

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Diárias 305 146 206 172 137 134 203 147 341 417 208 255 2.671

Valores pagos ao pessoal vinculado a projetos administrados pela FEC- 2009

Meses
Valores pagos (R$)

Bolsa de Apoio 
Acadêmico

Bolsa de 
Capacitação

Bolsa de 
Estágio Autônomo Diarista Diária

Janeiro 2.180.784,56 431.663,67 25.158,37 188.638,62 8.157,55 104.406,64
Fevereiro 1.573.226,87 395.183,56 33.670,87 173.250,78 8.534,33 85.960,06
Março 1.781.952,54 452.774,42 104.699,69 220.788,96 3.441,22 200.358,77
Abril 1.767.036,28 231.483,69 236.233,90 244.165,26 8.844,80 136.470,73
Maio 1.732.873,44 232.378,59 321.837,70 246.673,15 5.719,44 133.207,16
Junho 1.732.873,44 359.603,57 239.390,49 256.608,40 5.694,48 127.699,71
Julho 1.732.873,44 371.320,18 279.674,88 267.127,55 6.660,99 139.578,04
Agosto 1.667.012,89 286.754,91 200.479,06 267.127,55 6.047,76 132.986,19
Setembro 1.806.333,02 287.929,61 247.396,30 243.882,63 5.405,00 229.488,24
Outubro 2.107.802,51 274.440,80 201.159,72 273.931,95 4.288,96 180.757,87
Novembro 2.254.749,59 316.938,46 283.181,90 423.123,44 6.130,44 163.408,63
Dezembro 2.736.092,95 298.449,20 225.358,28 366.896,51 6.032,27 190.971,52
   Total 23.073.611,53 3.938.920,66 2.398.241,16 3.172.214,80 74.957,24 1.825.293,56

Pessoal vinculado a projetos administrados pela FEC: bolsistas, autônomos e 
diárias pagas – 2005 - 2009

ESPECIFICAÇÃO
Bolsistas, autônomos e diárias (no)

2005 2006 2007 2008 2009
Bolsa de Apoio Acadêmico 7.547 15.336 12.519 14.411 15.517
Bolsa de Capacitação 6.310 6.663 6.329 6.570 4.194
Bolsa de Estágio 0 0 0 0 2.224
Autônomo e Diarista 2.621 2.055 3.178 5.956 1.966
Diárias 1.493 1.292 1.257 2.800 2.671
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Pela análise dos quantitativos do pessoal vinculado a projetos administrados pela 
FEC em 2009, pode-se observar o seguinte:

 o total de bolsas de apoio acadêmico, de bolsas de capacitação e de 
autônomos atingiu o númeto de 23.901, dos quais:

 64,9% - bolsas de apoio acadêmico (pessoal da UFF);
 26,9% - bolsas de capacitação e de estágio (alunos da UFF);
 8,2%   - autônomos (pessoal externo à UFF).

 considerando-se somente o total de bolsas de apoio acadêmico e de 
autônomos tem-se o número de 17.483, dos quais:

 88,7% - bolsas de apoio acadêmico (pessoal da UFF);
 11,3% - autônomos (pessoal externos à UFF).

Estes números mostram a preocupação da FEC, conforme preceitos legais, pela
participação bastante significativa dos servidores da UFF, como instituição apoiada, no 
desenvolvimento dos seus projetos, sejam estes de ensino, pesquisa, extensão ou 
desenvolvimento institucional.
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Valores pagos a pessoal vinculado a projetos administrados 
pela FEC – 2005 - 2009

Especificação
Valores pagos (R$)

2005 2006 2007 2008 2009

Bolsa de Apoio Acadêmico 13.392.074,84 24.498.129,47 18.726.068,15 21.799.717,80 23.073.611,53

Bolsa de Capacitação 3.594.988,59 4.352.438,02 5.148.757,34 5.922.638,14 3.938.920,66

Bolsa de Estágio 0 0 0 0 2.398.241,16

Autônomo e Diarista 1.316.104,22 1.833.102,61 2.837.555,63 3.336.460,39 3.247.172,04

Diárias 1.101.947,78 1.159.753,76 972.800,38 1.385.869,91 1.825.293,56

                  Total 19.405.115,43 31.843.423,86 27.685.181,50 32.446.694,24 34.483.238,95

7.2.4.     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 para
apoio à execução dos projetos, envolvendo contatos com 
empresas/fornecedores/prestadores de serviços, importações, julgamento de propostas, 
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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 2009, a Gerência de Suprimentos efetuou compras, licitações, 
importações e contratação de serviços cujo volume de trabalho pode ser dimensionado 
conforme discriminação adiante:

* importações e desembaraços junto a órgãos governamentais: 49 concluídas e 65
iniciadas no ano e em processo de tramitação, totalizando R$ 636.981,00 de gastos;

* compras diretas;
* licitações nas seguintes modalidades: carta-convite - 44, tomada de preços – 3 e 

concorrência - 1;
* atendimento aos Coordenadores de Projetos: via telefone, pessoalmente, na 

própria FEC ou no local de execução do Projeto.

Montantes de recursos repassados indiretamente pela FEC à UFF na forma de  
bens patrimoniais – 2001 – 2009

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
2007 4.681.062,67

2008 (1) 0,00
2009 (1) 0,00

                         Fonte: Gerência de Suprimentos da FEC

(1) No ano de 2008 e 2009 não foi realizada a transferência, da FEC para a UFF, da 
totalidade dos bens patrimoniais relacionados a projetos que resultaram em aquisição dos 
mesmos por compra nacional ou por importação, uma vez que as recomendações 
emanadas no Acórdão no 2.731 do TCU, de 2008, trouxeram a necessidade de alterações 
substanciais no processo até então efetuado, as quais encontram-se ainda em estudos 
para implantação. O item do Acórdão relacionado a este assunto está adiante consignado:

     
“B - Determinar a todas as fundações de apoio às IFES que efetuem as ações a seguir 
relacionadas, enviando a este Tribunal, no prazo de 6 meses a partir da ciência da 
deliberação, relato circunstanciado dos resultados de sua implementação:
  ...
XXI - efetuem a transferência de bens ao patrimônio da IFES de forma vinculada à 
prestação de contas de cada contrato ou convênio com fundações de apoio baseado na Lei 
nº 8.958/1994, evitando a incorporação em lotes periódicos que dificultem a correlação de 
cada bem ao projeto onde foi utilizado, devendo essa transferência patrimonial fazer parte 
da rotina de atesto final da prestação de contas do contrato, convênio e projeto conexo.” 

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 
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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.

7.2.5.     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. Para o exercício de 2009, com base 
em previsão de receita e de despesa, com seus desdobramentos, 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 consequentes e necessários para a manutenção 
e funcionamento da Fundação. 

  Captação de recursos de projetos

São apresentadas adiante informações relativas à captação de recursos financeiros, 
no período de 2004 a 2009, que se constituem em receita para a manutenção e 
desenvolvimento dos diversos projetos administrados pela Fundação. Diversos desses 
projetos, por força de seus objetivos e do maior interesse para a UFF, não têm 
remunerado à FEC pelos seus custos administrativos por meio 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 
– 2009 deste Relatório.

     FEC - Captação de recursos financeiros em projetos - 2004-2009

   Anos
Recursos financeiros 

          R$ 
(em 1.000,00)

            %
(ano base 2004)

  2004 48.174 -
  2005 61.877              28,4
  2006 59.508   23,6
  2007 81.029   68,2
  2008 99.664 106,9
  2009 94.934    97,1
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CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS
(em reais mil)

2005 2006 2007 2008 2009
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Observa-se que de 2006 a 2008 houve um crescimento substancial da arrecadação e 
quanto mais a FEC recebe recursos financeiros maior é o número de procedimentos 
operacionais a serem realizados. Houve maior entrada de recursos no ano de 2008 (R$ 
99.664.000,00) com uma pequena redução em 2009 (R$ 94.939.000,00), mas, apesar 
disso, ocorreu maior movimentação de recursos, em consequência das novas ações 
implantadas na empresa relacionadas às contas dos projetos.

Os recursos financeiros repassados à Fundação para o desenvolvimento de projetos 
por meio de convênios de interesse da UFF, no período de 2004 a 2009, segundo os 
órgãos financiadores, tiveram a seguinte composição:
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Recursos financeiros de convênios repassados à FEC, por órgão financiador –
2004 - 2009

Órgãos
Recursos repassados por convênio (R$)

2004 2005 2006 2007 2008 2009
Finep 626.989,00 2.786.769,44 4.484.353,37 5.782.889,99 2.722.445,31 4.969.851,00
Petrobras 14.480,00 970.607,44 8.434.203,04      5.678.747,10 8.272.626,94 18.686.884,40

Anvisa 0 58.825,00 0 0 0 0

Unesco 0 0 0 0 0 0
Min. Cultura 401.794,00 413.619,88 465.653,80          30.000,00 1.040.000,00 1.085.000,00

Min. Saúde 200.000,00 318.720,00 0 0 0 0
Oms 8.730,00 400.000,00 443.380,30         160.000,00 0 0

Unitrabalho 0 40.000,00 50.000,00 0 0 0
Probio 58.943,70 40.987,70 0 0 0 0

Eletrobras 327.260,00 244.064,58 0 0 0 938.458,29

Vitae 0 323.978,00 0 0 0 0

Pref. Angra dos Reis 0 0 264.082,38 306.919,30 262.113,85 148.647,96

Anp 0 0 202.798,59 0 0 0

Sebrae/RJ 0 0 60.000,00 0 60.000,00 0
Emendas Uff 0 0 0         463.559,68 0 0
Puro R. das Ostras 0 0 0         735.045,73 0 0
Iphan 0 0 0 0 300.000,00 500.000,00

Repsol 0 0 0 0 3.083.697,91 964.421,63

Pref.S.Gonçalo 0 0 0 0 13.500,00 0

Reuni 0 0 0 0 7.768.074,08 0

Uff 0 0 0 0 821.094,00 1.353.808,00

Huap 0 0 0 0 684.701,15 0

Opas 0 0 0 0 0 133.500,00

Min. Des. Ind Com. Ext. 0 0 0 0 0 144.740,95

Ctdut 0 0 0 0 0 67.680,00

Total 1.638.196,70 5.597.572,04 14.406.477,48 13.159.168,80 25.028.253,24 28.992.992,23

Nota – considerados somente os valores creditados no ano.

Recursos financeiros de convênios repassados à FEC – 2004 – 2009

Anos
Valores de convênios

R$
%

(ano base 2004)
%

(ano a ano)
2004   1.638.196,70 - -
2005   5.597.572,04   241,7 241,7
2006 14.404.471,48   779,3 157,3
2007 13.159.168,80   703,3 - 8.6
2008 25.028.253,24 1.427,8   90,2
2009 28.992.992,23 1.669,8   15,8
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Observa-se que, em 2009, os financiadores que mais repassaram recursos de 

convênios para a FEC foram:  

Petrobras 64,5%
Finep 17,1%
UFF 4,7%
Ministério da  Cultura 3,7%
Repsol YPF Brasil 3,3%
Eletrobras 3,2%

Em 2008 a FEC arrecadou, em convênios, o valor de R$ 25.028.253,24, o que 
representou 25,1% do total e em 2009 foi de R$ R$ 28.992.992,23, significando 29,0% do 
total. 

 Movimentação de Recursos Financeiros

FEC - Movimentação de recursos financeiros  – 2004 - 2009

Anos
Movimentação de recursos 

R$ (em 1.000,00) %
    (ano base 2004) 

%
(ano a ano)

2004 53.098,00 - -
2005 70.934,00 33,6 33,6
2006 70.380,00 32,5 - 0,7
2007 103.483,00 94,9 47,0
2008 116.167,00 118,8 12,2
2009 117.186,00 120,7 0,9
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A movimentação dos recursos na FEC inclui todos aqueles que foram captados mais 
aqueles de aplicação financeira. A taxa de administração cobrada tem sido de 5%, sendo 
que até 2008, em ¼ dos projetos, a FEC não tinha receita em convênios, uma vez que 
não podia haver contrapartida para a FEC neste tipo de instrumento contratual, mas como 
podem ser cobrados os custos de execução de projetos, foi então elaborada uma planilha 
de levantamento de custos para definição do valor/hora FEC (dois mil reais), que tem sido
o parâmetro para cobrança dos serviços prestados em substituição à contrapartida.

 Aplicação de Recursos Financeiros

FEC - Aplicação de recursos financeiros – 2004 - 2009

Anos
Aplicações financeiras

R$ (em 1.000,00) %
2004 11.655,00 -
2005 17.901,00 153,6
2006 23.016,00 197,5
2007 42.027,00 360,6
2008          61.031,00 523,6
2009 61.908,00 531,2



   FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA DE APOIO INSTITUCIONAL À UFF – FEC
       RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 2009

72/86

O incremento nos anos de 2007 e 2008, com a manutenção no ano de 2009, deveu-
se à mudança de procedimento quanto à aplicação financeira dos recursos de projetos. A 
partir de 2007 a FEC passou a adotar uma metodologia diferente em relação à aplicação 
de recursos de convênios, ou seja, os recursos entram na Fundação nas contas específicas 
dos mesmos, sendo posteriormente repassados para uma conta única da própria FEC, o 
que tem gerado melhor remuneração nas aplicações. 

 Evolução dos Resultados 

FEC – Evolução dos Resultados – 2004 - 2008

Anos
Valores

R$ (em 1.000,00)
2004 275,00
2005 283,00
2006 -2.367,00
2007 318,00
2008   859,00
2009 247,00
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FEC – Evolução dos Resultados – 2005 - 2009

        

O resultado negativo em 2006 é consequência da grande quantidade de 
encerramento de projetos efetuados, muitos deles com saldo negativo, cujo déficit foi 
absorvido pela FEC, sendo que os de 2007 e 2008 apresentaram índices melhores. A 
diminuição do resultado em 2009 se explica pelas medidas adotadas pela administração 
da FEC relacionadas à contratação de consultoria para acertar a conciliação bancária e 
para ajuste do imobilizado, esclarecendo que estes recursos gastos não foram despesas e 
sim investimento para melhoria da qualidade e que, se estes procedimentos não tivessem 
sido realizados, os resultados girariam em torno de 2 milhões e meio a 3 milhões. Assim, 
o déficit em 2006 está desaparecendo, uma vez que nos anos posteriores a FEC vem 
apresentando superávit.

Evolução da Receita e Despesa

                 FEC - Evolução da receita e despesa da FEC– 2004 - 2009

Anos Receita 
(R$1.000,00)

Despesa
(R$1.000,00)

2004 2.953 2.148
2005 3.573 3.573
2006 3.177 3.568
2007 3.937 5.340
2008 5.665 6.380
2009 7.098 7.757
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             FEC - Evolução da receita e despesa dos projetos – 2004 - 2009

Anos Receita 
(R$1.000,00)

Despesa
(R$1.000,00)

2004 50.144 47.604 
2005 67.362 58.882 
2006 67.203 62.931 
2007 99.546 82.930 
2008 110.501 89.919 
2009 110.087 110.427
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 Utilização da Verba de Suprimento pelos Projetos

No ano de 2009 a FEC concedeu 294 verbas de suprimento a Coordenadores de 
Projetos, consoante a Ordem de Serviço no 01/2009 da Diretoria Executiva da Fundação, 
para utilização em despesas extraordinárias ou urgentes ou naquelas consideradas 
módicas e de pronto pagamento, num total de R$ 387.290,29.

 Contrapartida para a UFF

Os recursos financeiros repassados à UFF como contrapartida no período 2003-2009
estão adiante especificados: 

  

Contrapartida UFF dos recursos captados em projetos
            pela FEC – 2003 – 2009

Anos Contrapartida UFF (R$)
2003 3.625.549,94
2004 3.031.970,02
2005 4.176.819,07
2006  4.935.866,95
2007  6.405.632,58
2008 7.064.011,57
2009 8.404.511,73
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A FEC desenvolve as atividades dos projetos de apoio à UFF por meio da prestação 
de serviços diretos à mesma ou indiretamente na contratação com terceiros, envolvendo 
consultorias, cursos, eventos ou concursos e esta relação se dá pelo estabelecimento de 
contratos ou outro tipo de ajuste com a própria Universidade ou com terceiros, sendo que,
neste caso, 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.

7.2.6.   Gerência de Contabilidade

A Gerência de Contabilidade desempenhou sua competência de controlar a 
classificação e a escrituração dos documentos contábeis, de acordo com a legislação em 
vigor, analisando os procedimentos contábeis e procedendo as correções necessárias, 
elaborando os demonstrativos contábeis, os balancetes mensais, o Balanço Patrimonial e a 
Prestação de Contas anual da Fundação. 

      
A Fundação iniciou a implantação do MXM em 2007, composto de diversos módulos 

tais como contabilidade, compras, contas a pagar, contas a receber, patrimônio e 
tesouraria,  com a entrada manual de dados, o que acarretou atraso na contabilização. No 
final de 2008 foram iniciados os testes para a integração entre os sistemas FEC e MXM e, 
a partir de junho de 2009, iniciou-se o processo de integração por meio de arquivos de 
exportação (FEC) e importação (MXM), a entrada de dados das receitas e despesas foi 
automática, proporcionando maior agilidade na contabilização e diminuição dos possíveis 
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erros. O encerramento da integração tem prazo previsto para término em abril de 2010.
Em 2009 foi efetuada a integração entre os sistemas RM (folha de pagamento) e MXM, 
reduzindo o tempo de contabilização da folha que, anteriormente, era feita manualmente.
Foram realizados testes com os bancos para que a rotina de pagamentos seja feita pelo 
MXM, pois atualmente é feita pela FEC, o que viabiliza melhor controle nas operações 
financeiras e redução do tempo de análise contábil.

Foi concluído o tombamento dos itens patrimoniais adquiridos em 2009 e está em 
fase de encerramento aquele relativo aos anos anteriores, sendo o inventário físico 
executado por uma empresa terceirizada. A maior parte do arquivo físico dos documentos 
contábeis foi organizado, sendo que a conclusão está prevista para abril de 2010. Um 
software de GED (gerenciamento eletrônico de documentos) foi adquirido com a finalidade 
de digitalizar toda documentação contábil e também a dos demais setores. O trabalho foi 
iniciado com os documentos de 2009 para, posteriormente, atingir os anos anteriores.  

Houve um crescimento muito grande na movimentação contábil de 2007 a 2009, 
conforme demonstrado abaixo:
 Em 2007 o total de lançamentos contábeis foi de    248.024
 Em 2008 o total de lançamentos contábeis foi de    597.876
 Em 2009 o total de lançamentos contábeis foi de 2.186.244

São apresentadas adiante informações relativas aos resultados obtidos nos exercícios 
de 2005 a 2009, inclusive aquelas constantes das demonstrações contábeis levantadas, 
em 31/12 de cada ano, pelas empresas especializadas em auditoria e pela Gerência de 
Contabilidade.
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BALANÇO PATRIMONIAL DA FEC – 2005 - 2009 (EM 31 DE DEZEMBRO)

- ATIVO –

ESPECIFICAÇÃO
VALORES (R$ 1,00)

2005 2006 2007           2008 2009
CIRCULANTE 17.951.129 23.019.659 55.098.592 77.068.120 67.892.783
Disponibilidades 17.901.230 23.016.097 42.026.890 61.030.903 62.775.005
Caixa 0 305 0 0 0
Bancos conta movimento 7.361.189 7.332.002 10.560.654 1.646.288 996.620
Aplicações financeiras 10.540.041 15.683.790 31.466.236 59.384.615 61.778.385

Direitos realizáveis 49.899 3.562 13.071.702 16.037.217 5.117.778
Contas a receber 45.526 3.562 13.071.702 15.656.059 4.575.234
Antecipações 4.373 0 0 381.158 407.672
Impostos a recuperar 0 0 0 0 134.872

NÃO CIRCULANTE 410.622 322.625 284.117 2.551.029 8.996.184
Realizável a longo prazo 0 0 0 2.047 2.047
Depósitos Judiciais 0 0 0 2.047 2.047
Permanente 410.622 322.625 284.117 2.548.982 8.994.137
Investimentos 1.160 1.160 1.160 1.160 1.160
Imobilizado 390.690 321.465 282.957 286.076 6.405.633
Diferido 18.772 0 0 2.261.746 2.587.344

TOTAL DO ATIVO 18.361.751 23.342.284 55.382.709 79.619.149 76.888.967
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- PASSIVO –

ESPECIFICAÇÃO
VALORES (R$ 1,00)

2005 2006 2007 2008 2009

CIRCULANTE 17.904.875 24.918.381 56.640.649 80.022.898 71.032.270
Fornecedores (4.087) 2.795.262 1.647.819 2.053.370 2.831.371
Projetos 17.378.780 21.503.118 52.900.960 76.076.390 67.028.680
Obrigações tributárias 57.625 18.230 0 137.990 430.722
Obrigações trabalhistas  (2.486) 21.527 415.633 0 0
Provisões  trabalhistas 471.911 580.244 809.447 522.457 499.893
Contrapartidas contratuais a pagar 3.132 0 866.790 1.232.691 241.604

NÃO CIRCULANTE
Exigível a longo prazo  0 334.522 334.522 329.528 329.528
Provisão para contingências 0 334.522 334.522 329.528 329.528

Fundo Patrimonial – Projetos 0 0 0 0 6.049.448
Fundo patrimonial - projetos 0 0 0 0 6.049.448

Patrimônio Social 456.876 (1.910.619) (1.592.452) (733.277) (522.279)
Patrimônio social 171.858 455.177 (1.912.317) (1.594.151) (734.976)
Doações patrimoniais 1.699 1.699 1.699 1.699 1.699
Superávit/déficit do exercício 283.319 (2.367.495) 318.166 859.175 210.998

TOTAL DO PASSIVO 18.361.751 23.342.284 55.382.719 79.619.149 76.888.967
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As informações e dados da Demonstração de Superávit/Déficit, transcritos adiante, 
refletem o resultado contábil dos exercícios de 2005 a 2009 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 – 2005 - 2009

ESPECIFICAÇÃO
VALORES (R$ 1,00)

2005 2006 2007 2008 2009
RECEITA OPERACIONAL 2.392.537 2.380.669 3.484.733 3.625.820 4.394.078

DESPESA (2.109.217) (4.748.164) (3.166.567) (2.766.645) (4.183.080)
Pessoal  (821.118) (1.412.289) (1.953.957) (1.511.313) (2.192.843)
Administrativas (1.691.056) (2.000.949) (1.423.481) (835.986) (2.487.015)
Serviços Terceiros/Auditoria/Consultoria (959.318) (1.195.618)
Tributárias (32.022) (31.663) 0 0 0
Receitas/despesas financeiras 643.157 402.221 210.871 539.972 1.692.396
Contratos encerrados (208.179) (1.321.063) 0 0 0
Débitos incobráveis 0 (49.899) 0 0 0
Provisão para contingências 0 (334.522) 0 0 0
SUPERÁVIT/DÉFICIT 283.319 (2.367.495) 318.166 859.175 210.998
Fonte: Parecer de Walter Heuer Auditores e Consultores (2005 e 2006) e Russel Bedford

Brasil Auditores Independentes (2007 até 2009)
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Demonstração das origens e aplicação dos recursos dos exercícios findos 31 de 
dezembro – 2008 – 2009

ESPECIFICAÇÃO
VALORES (R$1,00)

2008 2009
ORIGEM DOS RECURSOS 876.890 835.921
Das Operações 876.890 835.921

   Superávit no exercício 859.175 210.998
   Depreciação/amortização (1) 17.715 624.923

APLICAÇÃO DE RECURSOS (2.289.621) (1.020.630)
   Aumento do exigível a longo prazo 4.994
   Aumento do realizável a longo prazo 2.047 -
  Aplicações no imobilizado e diferido (1) 2.282.580 1.020.630

ATIVO CIRCULANTE 21.969.528 (9.175.337)
  No início do exercício 55.098.592 77.068.120
  No fim do exercício 77.068.120 67.892.783

PASSIVO CIRCULANTE 23.382.259 (8.990.628)
  No início do exercício 56.640.649 80.022.898
  No fim do exercício 80.022.908 71.032.270 

VARIAÇÃO DO CAPITAL    CIRCULANTE 
LÍQUIDO (1.412.731) (184.709)

(1) Item que não afeta o capital circulante líquido.
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Demonstração das mutações do patrimônio social (passivo a descoberto) dos 
exercícios findos em 31 de dezembro de 2009 e de 2008 

ESPECIFICAÇÃO PATRIMÔNIO 
SOCIAL

DOAÇÕES
SUPERÁVIT/
DÉFICIT DO 
EXERCÍCIO

TOTAL 
GERAL

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 (1.912.317) 1.699 318.166 (1.592.452)

Transferência para Patrimônio Social 318.166 - (318.166) -
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 (1.594.151) 1.699 859.175 (723.277)

Transferência para Patrimônio Social 859.175 - (859.175) -
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 (734.976) 1.699 210.998 (522.279)
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7.2.7. 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, sendo que, a partir de janeiro de 2007, por 
decisão da nova Diretoria Executiva da FEC empossada no final do ano de 2006, as 
atividades no âmbito judicial da Fundação passaram a ser desempenhadas por uma 
Empresa especializada contratada para tal fim.

Esta Assessoria deu continuidade ao assessoramento em questões controvertidas e 
respostas aos questionamentos formulados pelas Gerências de Recursos Humanos, de 
Suprimentos e de Projetos, com maior foco nas introduções organizacionais iniciadas no 
ano anterior. Da mesma forma, esteve presente em reuniões externas, auxiliando tanto a 
Diretoria da FEC como também Gerentes e Coordenadores de Projetos, sempre buscando 
soluções adequadas aos seus interesses institucionais.
         Na atuação junto aos processos licitatórios, pode ser ressaltado a sua maior 
participação em todas as fases de realização dos certames, assessorando a Gerência de 
Suprimentos desde a elaboração dos editais de licitação, passando pela presença no ato 
de realização dos certames até a contratação das empresas vencedoras. Esta atuação 
possibilitou a introdução de ajustes e atualizações legais nos procedimentos utilizados nos 
processos licitatórios otimizando seu tempo de tramitação e seus custos. Novos modelos 
contratuais foram inseridos, possibilitando à FEC maior objetividade e segurança na 
efetivação das contratações realizadas. Em outro ângulo, a atuação da Assessoria Jurídica 
na análise de recursos e impugnações no curso dos processos licitatórios se tornou mais 
eficaz, comprovando os resultados positivos obtidos com as inovações introduzidas. 
         Quanto à atuação contenciosa em que a FEC figure como autora ou ré, houve o 
acompanhamento de todos os processos, bem como a confecção de peças recursais para 
as várias fases de tramitação dessas demandas, sendo que diversos processos judiciais 
resultaram em ganho financeiro para a Fundação.

7.2.8.    Assessoria de Tecnologia da Informação

A Assessoria de Tecnologia da Informação desempenhou a sua missão de assistir à 
Diretoria Executiva na coordenação das atividades relacionadas às informações 
indispensáveis ao gerenciamento de projetos e da própria Fundação, dando segurança e 
agilidade aos processos funcionais e operacionais, fundamentada em tecnologias 
adequadas à necessária conectividade com os serviços da Rede UFF, utilizando-se de 
ferramentas próprias para gerenciamento de banco de dados e interfaces com os clientes 
(Internet e de e-mail).

Esta Assessoria, dando continuidade à implementação de projeto de informatização 
na FEC, realizou a manutenção de toda a rede de dados da FEC, com suporte contínuo ao 
cabeamento, servidores de e-mails, páginas e dados. Utilizou o Linux como sistema 
operacional e demais ferramentas que integram a filofofia Open Source, tais como o 
TomCat como servidor de páinas, o PostgreAQL como banco de dados.

Efetuou o suporte técnico e a manutenção corretiva e/ou preventiva nos
equipamentos e softwares da FEC, realizando a média-mês de 273 atendimentos, além 
dos efetuados aos Coordenadores de Projeto, via telefone ou e-mail, que apresentavam 
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dificuldades de acesso aos módulos disponíveis na Web e outras relacionadas à 
necessidade de suporte técnico.

Salientam-se ainda algumas prioridades, entre outras, do projeto do sistema de 
informação que estão em estudos para serem implantados paulatinamente:

 realização de treinamento dos usuários de todos os módulos do Sistema da 
FEC, em parceria com a Gerência de Recursos Humanos;

 implantação de padronização dos equipamentos (hardware e software)  à 
disposição dos usuários da FEC;

 implantação de política de legalização dos sofwares utilizados na FEC, 
analizando a viabilidade de adoção de alguns produtos Open Source;

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

 isolamento da estrutura de dados da de telefonia, de forma a dar mais 
segurança contra o acesso externo à rede da FEC;

 implantação do módulo de leitura de arquivos de retorno bancários, de 
forma a possibilitar o processamento eletrônico de lançamentos do tipo tarifa bancária, 
bem como realizar com agilidade o processo de conciliação das pagamentos enviados 
eletronicamente;

 conclusão da implantação dos controles de saldo conforme os itens do Plano 
de Aplicação (rubricas), de forma a impedir a execução financeira incompatível com o 
autorizado.

7.2.9.    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.

As principais atividades desenvolvidas pela Assessoria de Comunicação e Marketing 
durante o ano de 2009 foram:

  
 implantação do Jornal institucional bimestral, a partir de mês de abril, que 

aborda notícias sobre os projetos executados pela Fundação, incluindo os cursos nas 
diversas áreas de conhecimento, os assuntos de interesse público para a comunidade 
universitária, novidades internas e outros;

 apoio aos coordenadores na criação e confecção de trabalhos gráficos
necessários aos projetos;

 realização de estudos para criação do novo site da FEC;
 implantação de nova rotina para publicação da divulgação de cursos, a qual 

deverá ser previamente autorizada pelo setor responsável;
 criação de nova identidade visual da FEC, que tem sido utilizada em todo 

material gráfico produzido, assim como nos brindes a serem distribuídos como portfólio 
publicitário da Fundação;

 organização de confraternizações, em âmbito interno e também com a 
participação de público externo à FEC, ressaltando-se o coquetel de comemoração dos 12 
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anos da Fundação, realizado em novembro, que contou com a presença dos funcionários, 
coordenadores de projetos e convidados da UFF.
  
7.2.10. 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.

Uma de suas atividades básicas é proceder ao arquivamento de toda a 
documentação e correspondência recebidas e expedidas, assim como aquela produzida 
pelos Conselhos da Fundação. Quanto à movimentação de correspondência recebida, o 
protocolo da FEC registrou a entrada de cerca de muitos documentos, abrangendo os 
mais diversos tipos, enviados pelos Coordenadores de Projeto, órgãos da UFF e demais 
organizações ou pessoas envolvidas nos trabalhos executados em projetos na Fundação.
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“Na verdade, a parceria é uma força motriz, muito mais 
importante para a execução de um determinado projeto e 

de bons resultados do que qualquer outro fator, conquanto 
dá-se início uma relação de troca muito maior do que 

aquela estabelecida apenas pelos recursos financeiros.”


