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A FEC 

A Fundação Euclides da Cunha é uma instituição privada 
sem fins lucrativos, criada para dar apoio à Universidade 
Federal Fluminense – UFF, bem como contribuir com o 
seu aprimoramento. A FEC realiza o gerenciamento 
administrativo e financeiro de projetos de ensino, 
pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional e  
estímulo à inovação. Seu papel visa garantir o suporte 
necessário ao/a professor(a) e/ou ao/a pesquisador(a) 
para a execução dos projetos. 

Missão 

Visão

Valores

Utilizar decisões e práticas organizacionais baseadas na 
ética e no humanismo. Moldar o desempenho da FEC na 
responsabilidade social, ambiental e econômica. 
Trabalhar em prol do bem comum da sociedade, 
apoiando e promovendo o acesso a cursos de 
capacitação,  produção acadêmica,  c ient ífica, 
tecnológica e de extensão da Universidade Federal 
Fluminense. Captar e gerenciar  recursos por meio de 
parcerias com instituições públicas e privadas.

Ser uma Fundação com reputação e reconhecimento 
público de excelência, ética, com transparência e com 
qualidade na produção de informação e no apoio ao 
ensino e a projetos de pesquisa em diversas áreas do 
conhecimento humano, apoiando o desenvolvimento 
social e sustentável.

Ética, transparência, qualidade na governança, 
integridade, excelência, respeito ao indivíduo, 
confiabilidade, cordialidade, comunicação, sinergia, 
eficiência e qualidade de vida.

A Fundação possui:
Credenciamento nos Ministérios de Educação – MEC e da 
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC para 
efeito do que estabelece a Lei Federal no 8.958, de 20/12/1994, 
conforme Portaria Conjunta nº 06, de 21/02/2017 – publicado 
no DOU nº 38, de 21/02/2017, para o quinquênio 2016/2021.

CNPJ –  Cadastro Nacional  de Pessoa Jur íd ica : 
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 
de direito privado, sem fins lucrativos, dotada de autonomia 
patrimonial, administrativa e financeira.

Código de Atividade Econômica Principal: 85.50.3.02 – 
Atividades de Apoio à Educação, segundo a Classificação 
Nacional de Atividades Econômicas do IBGE.

Inscrição Estadual: 078.209.40-2      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 n.º 900.0838/2001, de 25/10/2016, 
com prazo de 5 (cinco) anos de validade, para proceder a 
importações de bens destinados à pesquisa científica e 
tecnológica, com os benefícios previstos na Lei nº 8.010, de 29 
de março de 1990, e suas alterações.
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RELACIONAMENTO

FEC X UFF

A Lei nº 8.958/1994, que dispõe sobre as relações entre as instituições federais de ensino 

superior e de pesquisa científica e tecnológica e as fundações de apoio e dá outras 

providências, e os demais instrumentos legais que a complementam ou alteram, vieram 

dar suporte ao relacionamento das fundações de apoio com suas instituições apoiadas, 

constituindo-se em ferramentas indispensáveis no atendimento, de forma mais 

competente e ágil, ao ritmo exigido pelo mundo moderno. Por outro lado, estes 

dispositivos legais trouxeram como destaque o aumento do controle das fundações 

pelos conselhos superiores das instituições apoiadas, passando estes a delimitar uma 

série de ações da instituição de apoio, como disciplinar concessão e valores de bolsas e 

promover a sua avaliação de desempenho, entre outras atribuições.

A FEC, com a participação dos seus profissionais de diversas áreas, nas esferas de análise e 

gestão de projetos, de assessoramento jurídico, de tecnologia da informação, de recursos 

humanos, de suprimentos, de finanças, de contabilidade e de apoio administrativo, com suas 

funções definidas, coordena e acompanha o processo relativo à gestão de projetos 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 FEC.

A formalização de contratação ou outras formas de parcerias da FEC com a Universidade para a 

execução de projetos, incluindo propostas, planos de trabalho e outros documentos que 

contemplem os itens determinados em normativos em vigor, são autorizadas pelas instâncias 

próprias da Universidade, conforme o tipo de projeto. Os projetos de ensino, pesquisa, extensão 

e desenvolvimento institucional são autorizados pelo departamento de ensino, bem como pela 

unidade acadêmica. No caso de projetos oriundos da área administrativa da UFF ou da área 

administrativa da unidade acadêmica, o mesmo é aprovado pela chefia do setor e pelo 

responsável do órgão ao qual há vinculação administrativa. Os cursos de pós-graduação lato 

sensu, de aperfeiçoamento, atualização, extensão e os mestrados profissionais, no que tange a 

sua formalização e destinação de sua arrecadação, devem obedecer à regulamentação 

específica, submetendo sua aprovação ao Conselho Universitário (CUV).

Em termos formais, além da legislação citada, destacam-se ainda as seguintes 

normatizações da Universidade Federal Fluminense:

Resolução nº 155/2008, de 30 de junho de 2008, do Conselho 

Universitário, que regulamenta a criação, a classificação e a execução de 

cursos que contenham turmas pagas e trata da destinação dos recursos 

deles provenientes.

Resolução nº 026/2017, de 29 de março de 2017, do Conselho 

Universitário que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados na 

relação entre a Universidade Federal Fluminense (UFF) e sua Fundação de 

Apoio, na execução de programas e projetos, nas áreas de ensino, 

pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e 

tecnológico, bem como de estímulo à inovação. 

Em cumprimento à exigência consubstanciada no Decreto nº 7.423/2010, para 

renovação do credenciamento da FEC nas três últimas ocasiões, em 2012, 2014 e 

2016, a Universidade Federal Fluminense realizou, formalmente, uma avaliação do 

desempenho da Fundação, que demonstrou a participação eficaz da FEC na 

modernização acadêmica e administrativa da Universidade, proporcionando um 

efetivo suporte aos projetos de pesquisa, ensino, extensão e desenvolvimento 

institucional, científico, tecnológico e estímulo à inovação de interesse da UFF, que 

incluem processos licitatórios, compras e gerenciamento financeiro, assim como 

contabilidade e prestação de contas, o que tem fortalecido substancialmente a 

infraestrutura de pesquisa, com a ampliação de bibliotecas e instalação de 

equipamentos.
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
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Considerando o Regimento Interno aprovado pelo Conselho de Administração, a estrutura 

organizacional da FEC possui a composição abaixo:

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

A sede da FEC está instalada na Rua Miguel de Frias, 123 – parte, em Icaraí – Niterói/RJ, com uma 

área de 822 m², na qual pode disponibilizar um espaço amplo, agradável e estratégico aos 

coordenadores, colaboradores internos e demais clientes. A atual estrutura física é constituída 

dos seguintes componentes:

01 Auditório  02 Salas de Reunião 10 Salas de Trabalho 01 Recepção

Demostrativo de celetistas da FEC por cargo:

1 - Analista administrativo jr.

3 - Analista contábil jr.

1 - Analista contábil sr.

1 - Analista de adm. projetos pl. 5

5 - Analista de adm. projetos jr.

1 - Analista de adm. projetos sr.

1 - Analista de inovação

1 - Analista de recursos humanos jr.

5 - Analista de suprimentos jr.

1 - Analista financeiro jr.

4 - Aprendiz - aux. administrativo

1 - Assessor de ti e inovação

3 - Assistente administrativo jr.

1 - Assistente administrativo sr.

3 - Assistente de adm. projetos jr.

1 - Assistente de suprimentos jr.

1 - Assistente de tecnologia da 

informação jr.

2 - Assistente financeiro jr.

1 - Auditora interna

2 - Auxiliar administrativo jr.

1 - Auxiliar de adm. projetos jr.

1 - Auxiliar de recursos humanos jr.

3 - Auxiliar financeiro jr.

1 - Contínuo jr.

1 - Coordenador de propostas

1 - Gerente de administração de projetos

1 - Gerente de contabilidade

1 - Gerente de recursos humanos

1 - Gerente de suprimentos

1 - Gerente financeiro

1 - Secretária da presidência jr.

1 - Superintendente

Total de Colaboradores: 53

O quadro funcional permanente da FEC é formado por funcionários pertencentes à estrutura 

organizacional da FEC (sede) e por profissionais distribuídos nos diversos projetos em 

andamento.
Em obediência ao dispositivo legal, a Fundação conta ainda com aprendizes distribuídos nos seus 

diversos setores, cuja contratação é regulada pelo artigo 429 da CLT e pelo Decreto no 5.598, de 

01/12/2005. Para a definição das funções que demandam formação profissional é considerada a 

Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) elaborada pelo antigo Ministério do Trabalho e 

Emprego.

Desenvolvimento organizacional e humano
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Desenvolvimento organizacional e humano
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1

MESES ADMISSÕES DEMISSÕES

 *3 DESLIGAMENTOS DEVIDO AO TÉRMINO DE CONTRATO DE APRENDIZAGEM.
**4 FUNCIONÁRIOS SENDO 3 APRENDIZES.
*** DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIA DE PROJETOS QUE ESTAVA EM ESTABILIDADE DEVIDO À GESTAÇÃO
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3

CARGOS QUANTIDADE

10 11



Mudança de categoria e cargo

Analista de adm. projetos jr.

Analista de adm. projetos sr.

Assistente administrativo jr.

Assistente de suprimentos sr.

Auxiliar administrativo jr.

Auxiliar administrativo jr.

Auxiliar administrativo sr.

Auxiliar de adm. projetos jr.

Auxiliar de adm. projetos sr.

Auxiliar de suprimentos sr.

Auxiliar de TI jr.

Auxiliar financeiro sr. (2)

Contínuo III b

Coordenadora de adm. pessoal

Analista de adm. projetos sr.

Gerente de adm. de projetos

Assistente administrativo sr.

Analista de suprimentos jr.

Assistente de administrativo jr.

Assistente administrativo jr.

Assistente administrativo jr.

Assistente de adm. projetos jr.

Assistente de adm. projetos jr.

Assistente de suprimentos jr.

Assistente de ti jr.

Assistente financeiro jr. (2)

Contínuo jr.

Gerente de recursos humanos

Cargo anterior Cargo atual

Movimentação de Celetistas por mês

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

2

1

3

1

-

4**

-

1

1

1

-

-

-

-

-

-

4*

1***

2

1

1

-

-

1

MESES ADMISSÕES DEMISSÕES

 *3 DESLIGAMENTOS DEVIDO AO TÉRMINO DE CONTRATO DE APRENDIZAGEM.
**4 FUNCIONÁRIOS SENDO 3 APRENDIZES.
*** DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIA DE PROJETOS QUE ESTAVA EM ESTABILIDADE DEVIDO À GESTAÇÃO

Números de Funcionários em Projetos por cargos

Ag. Ap. Acad. - Analista De Sistemas

Ag. Ap. Acad. - Gerente De Projetos

Analista de Mercado E Produção

Analista de Sistemas

1

1

1

3

CARGOS QUANTIDADE

10 11



Total:            43

Evolução do Quadro de Funcionários da FEC

2018

2019

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS

47 3 28 9

49 4 43 14

Funcionário Aprendiz

Em projetos Projetos (nº)Estrutura Administrativa FEC

No total estão incluídos os funcionários desligados em Dezembro/19.

Atualmente, 66% da equipe da Fundação Euclides da Cunha é formada por mulheres. Em 

contraste com o que demonstram as pesquisas, nas quais se observa que as mulheres recebem 

remuneração menor do que a que é concedida aos homens, ainda que ocupem o mesmo cargo 

e desenvolvam as mesmas funções, a FEC busca assegurar que exista equiparação salarial entre 

os gêneros, por entender o seu papel dentro do contexto de valorização da equidade de gênero 

no meio corporativo, em busca da melhoria da qualidade de vida das mulheres.
 
Além disso, 70% dos cargos com função de liderança são ocupados por mulheres, com 

remuneração proporcional às respectivas áreas de atuação, em paridade à remuneração 

concedida ao gênero masculino no mercado de trabalho.

Celetistas por Gênero

34% 66% 26%74%

Sede Projetos
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Visando manter uma política de recursos humanos voltada para o 

desenvolvimento organizacional e aprimoramento pessoal e 

profissional de seus colaboradores, a FEC possui o Programa de 

Concessão de Auxílio-Educação. Em 2019, oito colaboradores 

foram beneficiados com o incentivo do auxílio-educação para 

aprimoramento de seus conhecimentos e, consequentemente, 

melhoria do desempenho operacional da Fundação. 

A FEC também busca dar oportunidade de treinamento aos seus 

funcionários, por meio da participação em cursos que possam 

contribuir para seu aperfeiçoamento profissional. Em 2019, os 

colaboradores da gerência de recursos humanos participaram do 

evento "Membro da CIPA" e os da gerência contábil participaram 

do "Retenções Tributárias na fonte: IR, INSS, ISS, PIS, COFINS e 

CSLL".

Incentivo à Qualificação Profissional

Programa de Estágio

Mediante a celebração de convênio de estágio com a UFF (Convênio nº 21/2019, 

assinado em 23/01/2019, com duração de 5 anos) foram concedidas, em 2019, bolsas de 

estágio a estudantes de graduação dessa Instituição nas seguintes áreas de interesse da 

Fundação: um estudante de biblioteconomia e documentação e dois estudantes de 

sistema da informação.

PROJETOSPROJETOSSEDE PROJETOS

SEDE PROJETOS
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DESTAQUES DA GESTÃO

Em 2019, a Gerência de Recursos Humanos (GRH), cumprindo seu objetivo de subsidiar o 

aperfeiçoamento do capital humano da Fundação, desenvolveu ações que visaram à 

manutenção do ambiente positivo e agradável, estimulador da produtividade, eficiência e 

eficácia. Dentre estas, citamos a Pesquisa de Clima Organizacional, a Pesquisa de Satisfação e a 

Pesquisa de Opinião, entre outras correlatas. 

Além disso, a FEC busca, através do incentivo à qualificação profissional, motivar a busca por 

capacitação e valorizar o bom desempenho de seus profissionais. Reconhecendo sua evolução, a 

GRH realizou avaliações de desempenho, que permitiram que 14 (quatorze) colaboradores 

obtivessem promoção vertical e horizontal e/ou remanejamento, conforme o Plano de Cargos e 

Salários. 

Visando à melhoria da prestação de serviços da Fundação no que concerne às atividades na área 

de desenvolvimento humano, novas rotinas foram implantadas e/ou reformuladas, tais como: 

Aprimoramento e otimização das atividades relacionadas à Segurança e Medicina do Trabalho; 

Melhorias nos processos de T&D e Talentos e Remuneração; Reuniões quinzenais com os líderes; 

Apresentação de projetos gerenciados pela FEC, realizada pelo respectivo coordenador; 

Mensagens Motivacionais Semanais.

GERÊNCIA DE 

RECURSOS HUMANOS

Em cumprimento à proposta de trabalho da Diretoria Executiva e ao efetivo funcionamento da 
FEC, são elencadas adiante as principais atividades executadas durante o exercício.

Celetistas

Atendimento aos coordenadores dos projetos e seus representantes;

Atendimento a representantes de empresas relacionadas aos benefícios dos celetistas;

Recebimento de ofício de admissão de funcionário;

Cadastramento dos celetistas nos sistemas FEC, SIAF e Humanus;

Verificação de documentos e encaminhamento para admissão e demissão de CLT’s;

Elaboração do pedido de vales transportes, alimentação, refeição e flex car;

As principais atividades executadas por esta Gerência foram:

Entrega de cartões refeição, alimentação, flex car, riocard e plano de saúde para os funcionários 

da sede;

Entrega de cartões refeição e alimentação, riocard, plano de saúde, contracheque e folha de 

ponto aos celetistas externos;

Inclusão e exclusão de funcionários e seus dependentes no plano de saúde;

Lançamento e encaminhamento de férias e rescisão de contrato de CLT para pagamento;

Atualização de CTPS;

Movimentação e pagamentos de seguros de acidentes pessoais;

Movimentação e pagamentos do Benefício Social;

Elaboração de planilha com os custos dos benefícios;

Elaboração de planilha com os custos totais de cada funcionário;

Lançamento financeiro de todas as despesas referentes a funcionários;

Pagamento de encargos referente a folha de pagamento. 

Estagiários FEC

Preparação do termo de compromisso de estágio;

Entrega de vale transporte e vale refeição;

Encaminhamento do pagamento para a GFIN.

Bolsas, Autônomos e Diárias

Atendimento aos coordenadores dos projetos e seus representantes;

Orientação quanto ao preenchimento dos formulários de pagamento da FEC;

Verificação dos contratos de autônomos, termos de outorga e diárias;

Cadastramento e atualização de pessoas físicas no Sistema SIAF;

Pagamento de pessoas físicas - Autônomos; 

Pagamento de Bolsa de Ensino, Pesquisa e Extensão para servidores e alunos, e Bolsa Estágio no 

sistema SIAF – acompanhando o cronograma de pagamento elaborado para o ano de 2019, 

sendo duas datas de pagamentos, uma no 2º (segundo) dia útil e a outra cerca de 15 dias depois; 

Controle do limite de pagamento dos servidores e alunos;

Controle de recebimento dos prestadores de serviço;

Pagamento de diárias e inclusão de seus relatórios no sistema SIAF para comprovação; 

Encaminhamento mensal dos pagamentos de prestadores de serviço para controle de SEFIP / 

GEFIP;

Organização das pastas de arquivo;

Arquivamento da documentação de bolsa, contrato de autônomos e relatório de diária;

Entrega dos informes de rendimentos de todas as pessoas físicas que receberam pela FEC.
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Campanhas de sensibilização marcam 2019

Entendendo que a preocupação com o bem-estar social abrange também a comunidade na qual 

a Fundação está inserida, a GRH realizou campanhas e eventos, que contaram com a 

participação voluntária de seus colaboradores. 

Eventos e Campanhas

Outro destaque de 2019 foram os eventos 

de integração, treinamento e aprendizado. 

Um destes encontros foi o de 15 de agosto, 

no qual a equipe da FEC se reuniu para 

alinhar a nova visão da Fundação “melhorar 

o atendimento e conquistar nossos(as) 

clientes externos(as) e internos(as)”. No 

evento foram abordados temas como: 

excelência no atendimento ao cliente, 

missão da FEC e senso de equipe. A 

i n i c i a t i v a  t a m b é m  c o n t o u  c o m  a 

participação de um facilitador gráfico, 

Rodrigo Bueno, que produziu uma síntese 

visual intitulada #SomosFEC, com um 

panorama de tudo que foi tratado no 

encontro.

Durante todo o ano de 2019 a FEC 
promoveu campanhas e eventos de 
sensibilização e conscientização. 

Dentres estes estão: 

Ÿ Setembro amarelo

Ÿ Outubro rosa, 

Ÿ Novembro azul,

Ÿ Mês da Mulher

Ÿ FEC Sustentável e outras.

No mês do aleitamento 
materno, FEC inaugura 
sala de amamentação e 
apoio familiar

Com o slogan “amamentar é um ato de 

amor”, a FEC inaugurou a Sala de 

Amamentação e Apoio Familiar. A proposta 

do espaço é a de atender as colaboradoras 

que retornam ao trabalho após a licença-

maternidade. A Sala fornece um ambiente 

tranquilo, privativo e com equipamentos 

que auxiliam na coleta e armazenamento 

do leite, de forma que a mãe possa levá-lo 

para casa ao final do expediente. Além 

disso, estimula a doação de leite materno, 

principal causa do Mês de Aleitamento 

Materno.
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GERÊNCIA DE PROJETOS

No ano de 2019, a Gerência de Projetos (GPR) implementou novas rotinas que visam assegurar o 

cumprimento da legislação e o controle eficiente e responsável dos recursos relativos aos 

projetos coordenados por servidores da UFF e geridos pela FEC.

A GPR coordena o processo de catalogação e organização dos documentos acadêmicos, 

administrativos, jurídicos e financeiros relativos aos projetos gerenciados pela FEC; promove o 

intercâmbio necessário com os demais setores da Fundação visando à operacionalização dos 

projetos; orienta os Coordenadores dos Projetos ou outros interessados quanto aos 

procedimentos administrativos necessários à vinculação à Fundação e gerencia os 

procedimentos relativos à administração dos projetos em todas as suas fases.

Através do mapeamento dos objetivos do setor, foram priorizadas as tarefas que mais causam 

impactos para a FEC como, por exemplo, Prestações de Contas de convênios com a Petrobras e a 

FINEP, bem como dos Contratos firmados com a UFF. Visando cumprir com qualidade seu 

objetivo de gestão dos procedimentos administrativos dos projetos, foram adotadas medidas 

como o estabelecimento de prazos para conclusão das tarefas, delegadas a dois grupos criados 

para este fim, um para tratar o legado referente aos Projetos de Convênio e outro tratando o 

legado de Contratos. Paralelamente, os demais projetos em andamento foram tratados por um 

terceiro grupo, visando impedir o surgimento de possíveis novas inadequações.
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Em 2019, a FEC possuÍa  414 projetos em desenvolvimento divididos em quatro modalidades: 

ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento institucional distribuídos em diferentes áreas de 

conhecimento. A quantidade em porcentagem de projetos por modalidade e área de 

conhecimento segue representada nos gráficos a seguir: 
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2018 2019

Projetos iniciados 

Projetos encerrados

Projetos em desenvolvimento

101
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364
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120

414

Projetos iniciados e encerrados Projetos em desenvolvimento por instrumento jurídico

Os 414 projetos da FEC em desenvolvimento também são subdivididos pelo tipo de instrumento 

jurídico, sendo: 330 projetos por Contratos UFF; 38 por Contrato por Outros Financiadores e 46 

por Convênios.

11%

9%

80%

Integração da FEC com a sociedade 

Como parceira da UFF, a FEC atua como mediadora junto às instituições de financiamento e 

fomento, captando recursos, prospectando oportunidades e executando o gerenciamento 

administrativo e financeiro dos recursos provenientes dos projetos e programas da 

Universidade.  

A gestão de projetos da FEC registra, ano a ano, uma dinâmica de execução em que há os que se 

iniciam e os que se encerram pelo término da vigência, propiciando a renovação e/ou a 

permanência de órgãos/empresas como parceiros da Fundação. 

22
23



2%2%
4%

9%

12%

22%

29%

4%

15%

Projetos em desenvolvimento por área de conhecimento

2018 2019

Projetos iniciados 

Projetos encerrados

Projetos em desenvolvimento

101

110

364

159

120

414

Projetos iniciados e encerrados Projetos em desenvolvimento por instrumento jurídico

Os 414 projetos da FEC em desenvolvimento também são subdivididos pelo tipo de instrumento 

jurídico, sendo: 330 projetos por Contratos UFF; 38 por Contrato por Outros Financiadores e 46 

por Convênios.

11%

9%

80%

Integração da FEC com a sociedade 

Como parceira da UFF, a FEC atua como mediadora junto às instituições de financiamento e 

fomento, captando recursos, prospectando oportunidades e executando o gerenciamento 

administrativo e financeiro dos recursos provenientes dos projetos e programas da 

Universidade.  

A gestão de projetos da FEC registra, ano a ano, uma dinâmica de execução em que há os que se 

iniciam e os que se encerram pelo término da vigência, propiciando a renovação e/ou a 

permanência de órgãos/empresas como parceiros da Fundação. 

22
23



Bolsas vinculadas a projetos gerenciados pela FEC:

Número de diárias concedidas a pessoas físicas 

vinculadas aos projetos

Ÿ AGENERSA - AGÊNCIA REGULADORA ESTADUAL DE ENERGIA E 

SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DO RJ 

Ÿ AILC PARTNERS, LCC - PRIVADA

Ÿ AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. - PRIVADA

Ÿ ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - PRIVADA

Ÿ BAKTRON MICROBIOLOGIA LTDA - PRIVADA

Ÿ BNDES - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 

SOCIAL - EMPRESA PÚBLICA FEDERAL

Ÿ BREEDERS AVÍCOLA LTDA. - PRIVADA

Ÿ BRMALLS PARTICIPAÇÕES S.A - PRIVADA

Ÿ CODEMAR- COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ S.A - 

ECONOMIA MISTA MUNICIPAL

Ÿ COFELY DO BRASIL SERVIÇOS DE ENERGIA LTDA - PRIVADA

Ÿ CONECTA COMÉRCIOS E SERVIÇOS LTDA - PRIVADA

Ÿ CSN COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL - PRIVADA

Ÿ CSN MINERAÇÃO S.A - PRIVADA

Ÿ EQUINOR ENERGIA BRASIL LTDA - PRIVADA

Ÿ FABIO ASSESSORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR LTDA - PRIVADA

Ÿ FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos - EMPRESA PÚBLICA 

FEDERAL

Ÿ GAMES FESTIVAL - PRIVADA

Ÿ GESTQUAL  DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - PRIVADA

Ÿ GPM - GRÃO PARÁ MULTIMODAL LTDA - PRIVADA

Ÿ GRUPO ENERGISA - PRIVADA

Ÿ GRUPO NORSK HYDRO ASA NO BRASIL - PRIVADA

Ÿ HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO S.A - PRIVADA

Ÿ IBQN- INSTITUTO BRASILEIRO DE QUALIDADE NUCLEAR - PRIVADA

Ÿ JAIN FAMILY INSTITUTE - PRIVADA

Ÿ KOVALENT DO BRASIL LTDA - PRIVADA

Ÿ LICKS ADVOGADOS - PRIVADA

Ÿ LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A - PRIVADA

Ÿ PETROBRAS - Petróleo Brasileiro S.A. - ECONOMIA MISTA

Ÿ QUEIROZ GALVÃO S.A. - PRIVADA

Ÿ SEDAP- SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 

E DA PESCA DO PARÁ  - GOVERNO ESTADUAL

Ÿ SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - PRIVADA

Ÿ SHELL BRASIL PETRÓLEO LTDA - PRIVADA

Ÿ SSI - SIMULAÇÃO E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA- ME - PRIVADA

Ÿ TAESA - TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A - PRIVADA

Ÿ VALE S.A - PRIVADA

Em 2019, os projetos vinculados a FEC receberam recursos das seguintes organizações:

Bolsa de Ensino – Servidor

Bolsa de Ensino – Aluno

Bolsa de Pesquisa – Servidor

Bolsa de Pesquisa – Aluno

Bolsa de Extensão – Servidor

Bolsa de Extensão – Aluno

Bolsa de Desenvolvimento Institucional – Servidor

Bolsa de Desenvolvimento Institucional – Aluno

2.506

635

2.933

2.845

2.100

1.775

2.380

599

6.049.420,22

879.676,61

12.710.731,72

5.921.419,56

7.156.522,91

2.266.001,22

4.479.508,63

716.795,77

ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE VALOR

TOTAL: 15.773 40.180.076,6

Bolsas vinculadas a projetos gerenciados pela FEC

4%

19%

18%

13%

11%

15%

5%
16%

QUANTIDADE VALOR

PROJETOS

FEC

TOTAL

496

15

511

R$ 491.169,96

R$ 11.557,65

R$ 502.727,61
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Compras e licitações

As contratações de serviços, assim como as compras de bens, os quais são doados ao 
patrimônio da UFF ao final da vigência, no âmbito dos projetos gerenciados pela FEC, 
estão discriminadas a seguir, por grupo de itens:

NOME QUANTIDADE VALOR

Material de escritório

Material de laboratório

Material de informática

Máquinas e equipamentos

Material eletrônico

Material de livraria 

Solicitações diversas

Solicitações de serviços

Outros

9.292

18.645

1.819

42

2.169

1.230

1.485

50.122

12.698

230.497,37

994.890,53

1.843.069,90

723.345,54

95.234,00

110.373,97

75.561,28

15.738.377,97

72.696,45

Gastos com compras em projetos por grupo de itens

13%
9,5%

19,1%

1,9%

2,2%
1,3%

1,5%
51,4%

A FEC realizou compras, licitações, importações e contratação de serviços cujo volume foi 
dimensionado conforme segue:

PROCESSOS VALORES

IMPORTAÇÕES

SELEÇÃO

PÚBLICA

Compras/Contratação

Agenciamento de cargas

 Seleção Pública Presencial

Seleção Pública Eletrônica

5.024.342,71

322.839,03

6.371.987,76

1.813.406,13

13%

37%

2%
47%
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ASSESSORIA DE TECNOLOGIA

DA INFORMAÇÃO

Apresentamos, de modo resumido e consolidado, o cenário de Tecnologia da Informação 

e Inovação (TI) na Fundação Euclides da Cunha (FEC), e os principais indicadores de 

gestão de TI, bem como as mudanças e evoluções mais relevantes para a Fundação e seus 

usuários e clientes.

Dentre as inúmeras mudanças ocorridas no setor, a mais significativa foi a 

institucionalização da Inovação como objetivo da FEC. Neste sentido, houve uma grande 

reformulação, visando à melhoria da documentação das atividades, à autonomia da 

equipe e à introdução de projetos e atividades cujo fim seja melhorar significativamente 

o ambiente de TI da FEC e proporcionar a inovação interna e externa à ATI. 

No início do ano de 2019 a equipe fixa da 

ATI era composta por: dois analistas de 

tecnologia da informação (TI), um auxiliar 

de TI e cinco bolsistas, sendo dois destes 

de desenvolvimento de sistemas. Com a 

reformulação do setor, a equipe que 

finalizou o ano distribuía-se da seguinte 

forma: um assessor de TI, um assistente de 

TI, um bolsista e  dois estagiários. Em 

dezembro de 2019 foram incorporados 

m a i s  d o i s  a u t ô n o m o s  p a r a  o 

desenvolvimento do Sistema de Seleções, 

produto de um projeto da FEC com a 

Prefeitura Municipal de Niterói.

Reformulação na composição da equipe

Operações Projetos

Atividades que visam ao 
atendimento das demandas e 
à manutenção do ambiente 
(infraestrutura e serviços) de 
TI sempre operacional para 
os usuários e a Fundação.

São iniciativas planejadas, 
com início e fim previstos e 
com finalidades específicas 
de entrega de produtos e 
serviços de TI únicos, que 

não faziam parte do 
ambiente de TI da FEC.

As atividades da ATI dividem-se em dois grandes grupos:

Atividades da Assessoria de Tecnologia da Informação

Doações de bens efetuadas à UFF

Foram realizados 225 encaminhamentos à UFF, somando um total de R$ 3.241.440,10 em valor 
de doações.

Solicitações de passagens e hospedagem para projetos

Solicitações de passagens

Solicitações de hospedagem

Locação de Veículos

Locação de Embarcações

ESPECIFICAÇÃO

1.438.057,85

372.852,98

166.234,68

389.520,22

VALOR

61%16%16%

16%16%

7%
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Indicadores de Operações

Os indicadores de operações dividem-se em dois grupos:

Ações: São demandas pontuais, planejadas pela própria equipe da ATI com o objetivo 
de garantir a manutenção do ambiente de TI da Fundação e melhorar as condições da 
operação de TI;

Chamados: demandas oriundas dos usuários dos ativos e serviços de TI da FEC. São, 
por definição, não planejados.

Dentre as principais ações, destacam-se:

Ÿ A preparação da infraestrutura para operar o sistema Conveniar, que é o novo software 
da FEC para a gestão dos projetos; 

Ÿ A criação da Política de Gestão de Identidades, que rege os padrões de identificação 
dos colaboradores FEC em seus diversos meios de interação e comunicação 
corporativos;

Ÿ A manutenção preventiva em todas os computadores da FEC;

Ÿ A reformulação da documentação de chamados;

Ÿ Treinamentos diversos, sobre o WordPress, sobre o Conveniar, sobre o SAP, entre 
outros.

Ações

Chamados

98,64% 98 1177

Eficiência média 
de solução em 

chamados

Média mensal 
de chamados

Total de 
Chamados

Indicadores de Projetos

Sistemas de Termos de Outorga

Portal de Seleções

Desenvolvido pela equipe FEC, visa tornar digitais os termos de outorga assinados por 

bolsistas dos projetos, hoje em papel. Em 2019 foi realizado um piloto com um projeto. 

Será disponibilizado a todos os projetos em 2020. Posteriormente, poderá absorver 

outros documentos hoje tramitados em papel.

Produto de um importante projeto entre a Prefeitura de Niterói, a UFF e a FEC, o portal de 

seleções está sendo desenvolvido pela FEC para possibilitar a seleção de projetos de 

pesquisa e extensão da UFF atendendo a critérios estabelecidos pela Prefeitura. Será 

finalizado no primeiro trimestre de 2020.

Integração SisPRO/UFF & FEC

Em função da aquisição do sistema Conveniar, a integração entre a FEC e o SisPro (Sistema de 

Projetos da UFF) precisou ser completamente redesenhada. As especificações foram feitas e a 

primeira integração foi construída, para a solicitação de propostas, e está em testes. Em 2020 

esta e diversas outras integrações serão construídas e colocadas em operação, para agilizar e dar 

segurança ao processo de abertura de um projeto entre UFF e FEC.

Durante o segundo semestre de 2019 foram realizados o estudo e a configuração das diversas 

aplicações oferecidas pela plataforma Google, sem custo para a FEC. As ferramentas passarão 

a ser utilizadas em 2020 pelos colaboradores da FEC.

Plataforma Google for ONG 

Novo Site da FEC

Desenvolvido pela equipe de TI, o novo site da FEC foi criado para modernizar a imagem 

da FEC na internet, apresentando os conteúdos de modo mais limpo, organizado e 

responsivo. Em 2020 o novo site FEC estará no ar.
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GERÊNCIA  DE SUPRIMENTOS

Em 2019, a Gerência de Suprimentos (GESUP) executou rotinas que visam assegurar o 

cumprimento da legislação e o perfeito andamento das atividades administrativas:

Ÿ instruir os processos de compras e serviços nos sistemas SAP e CONVENIAR.

Ÿ executar as solicitações de compras de materiais e prestação de serviços, garantindo o 

uso racional dos recursos públicos ou privados, atendendo aos Coordenadores 

dentro dos prazos solicitados;

Ÿ observar em todos os processos de compras de materiais e serviços os princípios 

constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 

economicidade e eficiência;

Ÿ atuar criteriosamente na habilitação dos fornecedores, observando os requisitos e 

procedimentos definidos na legislação vigente;

Ÿ garantir a fiel execução dos Contratos, dentro dos prazos, valores e cláusulas 

contratuais estabelecidas;

Ÿ cumprir o Decreto 8.241/2014 de 21/05/2014, que regulamentou o artigo 3º da Lei nº 

8.958 de 20 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a aquisição de bens e a 

contratação de obras e serviços pelas fundações de apoio.

Infraestrutura de Tecnologia da Informação

A infraestrutura de TI da FEC está dividida em dois grupos:

Datacenter: São os ativos que estão localizados, física ou virtualmente, no datacenter da FEC, 

e que proveem recursos e serviços para todos;
Uso comum: os equipamentos físicos à disposição dos usuários para uso individual ou 

coletivo, como computadores e impressoras.

Datacenter

O datacenter da FEC conta com os seguintes ativos:

Servidores Físicos

Servidores Virtuais

Switches

Sistemas

Bases de Dados

9

29

10

32

57

ATIVOS QUANTIDADE

Uso Comum

A infraestrutura de uso comum está composta pelos seguintes equipamentos:

ATIVOS QUANTIDADE

Desktops

Notebooks

Impressoras*

Projetores

72

4

7

2

 *6 são cedidas em contrato de outsourcing de impressão

                           Fonte: Assessoria de Tecnologia da Informação.

O ano de 2019 foi de grandes reformulações e mudanças na TI da FEC, que se dedicou à 

organização interna, mapeamento das principais necessidades e à preparação para que, em 

2020, possam realizar melhoramentos significativos no ambiente de TI, na Inovação e na 

Gestão por Processos.
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Rotinas implantadas e/ou reformuladas relacionadas às 

atividades na área, com vistas à melhoria da prestação 

de serviços da Fundação

Contratação de nova empresa de auditoria externa

Apesar de não haver nenhuma norma legal que obrigue a troca da empresa de auditoria, é 

prudente a adoção desse procedimento a cada quatro ou cinco anos.
Apesar de estar sendo atendida satisfatoriamente pela empresa atual: a BDO Auditores 

Independentes, chegou esse momento na FEC.

A empresa contratada para realizar as análises de auditoria para os exercícios de 2020 a 2022 foi 

a Ernst Young Auditores Independentes, que atende aos seguintes requisitos:

Faz parte do seleto grupo das “Big Four”, figurando como uma das quatro maiores empresas de 

auditoria do mundo, estando presente em 150 países com 728 escritórios, além de sua sede em 

Londres;

É líder global em serviços de auditoria, impostos, transações corporativas e consultoria;
Acreditam no crescimento econômico sustentável e inclusivo, em consonância com os valores 

da FEC;

Em fevereiro de 2019, em sinergia com o SAP, lançou um programa que definiu como “solução 

de automação inteligente com recursos SAP”, onde, “Por meio dessa iniciativa conjunta, os 

clientes que já adotam a tecnologia SAP podem realizar o upgrade para o SAP S/4 HANA® com 

o baixo impacto dos recursos e tempo, redução de custos e interrupções nos negócios”, o que 

poderá ser útil para a FEC em médio prazo, uma vez que o contrato com a Ernst Young terá 

duração de três anos.

Implantação do plano integridade

A  Auditoria Interna foi incumbida de liderar a implantação do Programa de Integridade da FEC. 

Buscando isso, adotou as seguintes medidas: contato com empresas que fornecem consultoria 

em programas de integridade e compliance; contato com outras fundações que possuem ou 

estão implantando seus programas de integridade; análise de documentações referentes a 

programas de integridade, disponibilizadas por empresas de diversos ramos em seus sites; 

contato com pessoas experientes em implantação de programas de integridade; dentre outras. 

A Auditoria Interna, em consonância com a alta administração da FEC, está analisando propostas 

de parceria buscando determinar qual o melhor modelo a ser adotado para a implantação do 

programa na entidade, tendo como meta que o programa esteja plenamente implantado 

durante o exercício de 2020.

AUDITORIA INTERNA

Em 2019, o Setor de Auditoria Interna teve por meta cumprir as seguintes rotinas visando 
analisar os controles internos da FEC a fim de assegurar o cumprimento das normas e aplicação 
da legislação vigente:

Ÿ Revisar e avaliar a eficácia, suficiência e aplicação dos controles contábeis, financeiros e 
operacionais;

Ÿ Determinar a extensão do cumprimento das normas, dos planos e procedimentos vigentes, 
dos controles sobre a existência dos ativos da empresa e da sua proteção contra todo tipo de 
perda e o grau de confiança, das informações e dados contábeis e de outra natureza, 
preparados dentro da empresa;

Ÿ O assessoramento, orientação e acompanhamento dos atos de gestão administrativa, 
orçamentária, financeira, patrimonial, operacional e de pessoal, objetivando a 
economicidade, a eficiência, a eficácia, a efetividade e a equidade;

Ÿ O estabelecimento e monitoramento de planos, programas de auditoria, critérios, avaliações 
e métodos de trabalho, objetivando uma maior eficiência e eficácia dos controles internos 
administrativos, colaborando para a redução das possibilidades de fraudes e erros e 
eliminação de atividades que não agregam valor para a companhia;

Ÿ Cuidar da contratação dos auditores externos;

Ÿ Fazer a avaliação das demonstrações financeiras da empresa, visando garantir que os 
números apresentados representem a realidade econômica e financeira da Fundação, dentre 
outras atividades.

A auditoria contábil do exercício de 2019 foi realizada pela empresa BDO Auditores 
Independentes, que adotou como prática a mudança e aumento da equipe que atendeu a FEC, 
o que proporcionou um olhar novo da auditoria para a Fundação. Esse procedimento é 
importante para evitar possíveis vícios nas análises, uma vez que a referida empresa é 
responsável pela auditoria da FEC desde o exercício de 2015.

Visando dar celeridade às análises de auditoria do exercício encerrado em 31 de dezembro de 
2019, a BDO Auditores Independentes realizou auditoria prévia nas Demonstrações Contábeis 
e nos processos internos da FEC tendo como data-base outubro de 2019.

Fez circularização de bancos, advogados e empresas seguradoras, solicitando que todas as 
respostas fossem enviadas diretamente para a auditoria sem o prévio conhecimento da 
Fundação, conforme determinam as boas práticas.
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Negociação contratual e elaboração/análise de minutas

A Assessoria Jurídica tem significativa 
participação na fase pré-contratual de 
importantes contratações formalizadas no 
ano de 2019,  bem como daquelas 
realizadas em execução a projetos de 
grande relevância, fruto, por exemplo, de 
Termos de Execução Descentralizada 
celebrados entre a UFF e órgãos e 
Min i s té r ios  federa i s  e  Te rmos  de 
Cooperação celebrados junto à UFF e à 
Petrobras.

Acompanhando a profissionalização da FEC 
e a sofisticação de suas atividades, a 
formalização de suas contratações se 
mantém em constante aperfeiçoamento e 
adequação à sua peculiar condição de 
Fundação de Apoio, de modo que seus 
modelos de minutas contratuais são 

paulatinamente revistos e alterados, 
conforme as necessidades que cada caso 
requer .  Quando necessár io ,  novos 
ins t rumentos  são  confecc ionados 
objetivando acolher, com a máxima 
s e g u r a n ç a  j u r í d i c a ,  o s  o b j e t i v o s 
institucionais da FEC e os interesses de seus 
parceiros.

Neste ano, foram analisadas, ajustadas e 
editadas 431 minutas de contrato, 
contemplando não somente aquelas 
orientadas pelos moldes dos contratantes, 
como também as oriundas de modelos 
padronizados da FEC. Tal medida mostra-se 
diligente e protetiva, tendo em vista que, 
em diversas situações, por força das 
condições peculiares da avença, faz-se 
necessária a adequação/alteração de 
cláusulas e inserção de novos dispositivos.

Das rotinas implantadas e/ou reformuladas com vistas à melhoria da prestação 
de serviços da fundação.

A fim de aprimorar a atividade prestada por esta Assessoria Jurídica, são constantemente 
implementadas medidas junto aos demais setores da Fundação com vista a tornar este 
relacionamento cada vez mais proativo e eficiente.

Pode-se citar a prática adotada em apoio à Gerência de Suprimentos referente à realização de 
ajustes e melhorias diretamente pela Assessoria Jurídica nos arquivos digitais dos documentos 
que lhe são submetidos a análise (contratos, termos aditivos, apostilamentos, editais, etc.), 
evitando com isso a necessidade de reimpressão de material e, consequentemente, desperdício 
de papel. Por outro lado, foi acordado com a Gerência de Recursos Humanos da FEC que as 
consultas referentes a este setor passassem a ser formuladas e respondidas via e-mail, não 
apenas tornando este contato mais célere, como também reforçando a economia de insumos 
supracitada.

Nota-se, pois, que os procedimentos praticados estão sempre em constante aprimoramento, na 
defesa do melhor interesse da Fundação.

ASSESSORIA JURÍDICA

A Fundação Euclides da Cunha é assistida por uma Assessoria Jurídica terceirizada, que 
atua em defesa de seus interesses e patrimônio, orientando a Diretoria Executiva e 
demais setores da Fundação quanto às providências de ordem jurídica, na observância 
do interesse público e das leis vigentes.

Atuação da assessoria jurídica nas questões envolvendo o Ministério Público

No ano de 2019, a FEC manteve o 
estreitamento junto ao Ministério Público 
do Estado do Rio de Janeiro, através de sua 
Promotoria de Justiça de Fundações, 
mostrando-se proativo ao manter o órgão 
informado a respeito de todos os 
p r o c e d i m e n t o s  i m p l a n t a d o s  e 
aprimorados internamente.

Nessa perspectiva, foram realizadas 
diversas reuniões entre a Promotora de 
Justiça e a Diretoria Executiva da FEC, 

sempre com o acompanhamento de 
representante desta Assessoria Jurídica, nas 
quais  foram apresentados re latos , 
adequações e esclarecimentos referentes a 
variados assuntos na rotina da FEC, entre 
outros, destacando-se a obtenção de 
autorização para cessão de crédito oriundo 
de Precatório Judicial em face do Estado do 
Rio de Janeiro,  que possibi l i tou o 
recebimento de, aproximadamente, R$ 
680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais) 
por parte da Fundação.

Análises de editais de licitação

Análises de hipóteses de 
dispensa ou inexigibilidade de 
licitação

Análises de contratos, 
elaboração e ajuste de 
minutas contratuais

Análises de propostas

36

344

431

102

Elaborações de ofícios

Afetas a rotinas processuais

Análises de questões 
trabalhistas

20

8

42

Destacamos no quadro abaixo as ocorrências reputadas mais relevantes, 
referentes à atuação da Assessoria Jurídica da Fundação no ano de 2019:
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ASSESSORIA JURÍDICA

A Fundação Euclides da Cunha é assistida por uma Assessoria Jurídica terceirizada, que 
atua em defesa de seus interesses e patrimônio, orientando a Diretoria Executiva e 
demais setores da Fundação quanto às providências de ordem jurídica, na observância 
do interesse público e das leis vigentes.

Atuação da assessoria jurídica nas questões envolvendo o Ministério Público

No ano de 2019, a FEC manteve o 
estreitamento junto ao Ministério Público 
do Estado do Rio de Janeiro, através de sua 
Promotoria de Justiça de Fundações, 
mostrando-se proativo ao manter o órgão 
informado a respeito de todos os 
p r o c e d i m e n t o s  i m p l a n t a d o s  e 
aprimorados internamente.

Nessa perspectiva, foram realizadas 
diversas reuniões entre a Promotora de 
Justiça e a Diretoria Executiva da FEC, 

sempre com o acompanhamento de 
representante desta Assessoria Jurídica, nas 
quais  foram apresentados re latos , 
adequações e esclarecimentos referentes a 
variados assuntos na rotina da FEC, entre 
outros, destacando-se a obtenção de 
autorização para cessão de crédito oriundo 
de Precatório Judicial em face do Estado do 
Rio de Janeiro,  que possibi l i tou o 
recebimento de, aproximadamente, R$ 
680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais) 
por parte da Fundação.

Análises de editais de licitação

Análises de hipóteses de 
dispensa ou inexigibilidade de 
licitação

Análises de contratos, 
elaboração e ajuste de 
minutas contratuais

Análises de propostas

36

344

431

102

Elaborações de ofícios

Afetas a rotinas processuais

Análises de questões 
trabalhistas

20

8

42

Destacamos no quadro abaixo as ocorrências reputadas mais relevantes, 
referentes à atuação da Assessoria Jurídica da Fundação no ano de 2019:
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GESTÃO FINANCEIRA

Captação de recursos financeiros em projetos

Os recursos financeiros repassados pelos agentes financiadores para manutenção e 

desenvolvimento dos projetos administrados pela FEC constituem-se em receita. No ano de 

2019 foram captados cerca de R$ 127.400.909 reais com aumento de 49% em relação a 2018. 

Captação de recursos financeiros em projetos por atividade principal

GERÊNCIA FINANCEIRA

No ano de 2019, a Gerência Financeira (GFIN) aperfeiçoou as seguintes rotinas implementadas 

no ano anterior, que visam assegurar o cumprimento da legislação e o controle eficiente e 

responsável dos recursos financeiros da Fundação:

Visitas contínuas às Secretarias das Unidades da UFF para orientação, treinamento e 

acompanhamento dos procedimentos de cadastro e geração de contratos de alunos, incluindo 

orientação quanto aos procedimentos internos das Secretarias, visando sua eficiência;

Estreitamento da relação entre a Fundação e os bancos que lhe prestam atendimento, obtendo 

acesso direto à Diretoria das agências, para dar celeridade às demandas específicas e visando à 

melhoria contínua dos processos internos e nos serviços realizados nos sistemas bancários;

Mudança de processos, gerando a redução significativa quanto à impressão de documentos, 

fazendo com que os mesmos sejam salvos em pastas, na rede interna da Fundação, e com o 

acesso compartilhado com as demais gerências.

Ensino

Pesquisa

Extensão

Desenvolvimento Institucional

R$   14.317.482,29

R$   45.554.529,64

R$   11.160.785,58

R$   14.214.641,69

R$      13.511.695,39

R$      89.339.295,31

R$      15.913.933,37

R$        8.635.985,40

2018 2019MODALIDADE

TOTAL: TOTAL:R$   85.247.439,20 R$  127.400.909,47

70%

11%7%

12%
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No ano de 2019, os agentes financiadores que mais repassaram recursos para a FEC foram:Captação de recursos financeiros em projetos por 

natureza jurídica dos órgãos financiadores

2018 2019

Federal

Estadual

Municipal

Mista

Privada

Internacional

R$ 62.131.629,49

R$          4.950,00

R$                      -   

R$ 16.693.854,70

R$   6.417.005,01

R$                     -

R$   69.954.393,09

R$                     -

R$                     -

R$   31.945.687,61

R$   25.500.828,77

R$                     -

TOTAL: TOTAL:R$   85.247.439,20 R$  127.400.909,47

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.

SHELL BRASIL PETRÓLEO LTDA

EQUINOR BRASIL ENERGIA LTDA

LIGHT - SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A

FUNDO NAC. DE DESENV. CIENTIFICO E TEC

TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA

ENERGISA TOCANTINS DISTR DE ENERGIA S.A

FINEP - FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS

PESSOA FÍSICA (ENSINO/CURSOS) e OUTROS FINANCIADORES

46,17%

25,32%

8,16%

1,80%

1,67%

1,00%

0,77%

0,40%

0,30%

14,41%

FINANCIADOR % TOTAL DA RECEITA

TOTAL 100%

Evolução de receita e despesa da FEC

A movimentação dos recursos na FEC inclui toda receita captada, somada àquela obtida por 

meio de aplicação financeira. O custo operacional indireto médio (administrativo) da FEC no 

ano de 2019 foi de 7,42%.

Evolução de receita Evolução de despesa

200.000.000

100.000.000

2018 2019

R$ 6.608.000 R$ 8.478.000

R$ 127.401.000

R$ 85.247.000
100.000.000

150.000.000

50.000.000

2018 2019

R$ 7.762.000 R$ 7.751.000

R$ 88.752.000
R$ 100.500.000

Nota: Receitas operacionais + Financeiras

55%

20%

25%
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Ressarcimentos para unidades acadêmicas da UFF via GRURessarcimentos à UFF (por meio de GRU - Portaria 
Interministerial no. 475, de 14/04/2008)

Em 2019, a atuação da FEC como fundação de apoio à UFF se concretizou tanto de modo direto 

quanto indireto, mediante a intermediação dos interesses da Universidade na contratação com 

terceiros, envolvendo prestações de serviços, cursos, eventos ou concursos, após o que foram 

firmados contratos ou outro tipo de ajuste com a própria Universidade, a fim de assegurar o 

devido repasse das contrapartidas que lhe são inerentes, ou seja, a entrada e a movimentação 

de recursos financeiros por transferência de valor de um projeto administrado pela FEC para a 

UFF.

6.337.232,32

7.461.618,94

Ressarcimentos à UFF por GRU

2018

2019
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GERÊNCIA  DE CONTABILIDADE

Em 2019, a Gerência de Contabilidade (GCONT) cumpriu as seguintes rotinas internas, 

que visam a assegurar o cumprimento da legislação contábil e o perfeito andamento das 

atividades administrativas:

Ÿ Controle da classificação e da escrituração dos documentos contábeis;

Ÿ Reconciliação contábil;

Ÿ Análise de contas (Ativo/Passivo/resultado);

Ÿ Ajustes e previsões contábeis;

Ÿ Declaração de Serviços Recebidos (DSR) – Prefeitura Municipal de Niterói;

Ÿ Cumprimento de Declarações Acessórias anuais e mensais – Federais, Municipais e 
Estaduais;

Ÿ Manutenção do plano de contas;

Ÿ Acompanhamento, verificação e lançamento dos processos para pagamento;

Ÿ Acompanhamento dos bens patrimoniais;

Ÿ Interface contabilização da folha de pagamento;

Ÿ Fechamento mensal/anual;

Ÿ Escrituração digital (SPED contábil e fiscal);

Ÿ Controle de certidões negativas de débitos em geral;

Ÿ Análise e classificação contábil e fiscal e lançamento de Nota Fiscal;

Ÿ Análise dos procedimentos contábeis, procedendo às correções necessárias;

Ÿ Acompanhamento da elaboração dos balancetes mensais;

Ÿ Atendimento à Auditoria Externa;

Ÿ Elaboração dos demonstrativos contábeis/financeiros mensais e anuais da Fundação;

Ÿ Coordenação da elaboração da prestação de contas anual para o Ministério Público; 

Ÿ Geração dos impostos retidos;

Ÿ Emissão de declaração de transporte/devolução de materiais e bens;

Ÿ Atualização anual das tabelas de impostos.

DEMOSTRATIVOS CONTÁBEIS

Balanço Patrimonial da FEC - 2018 e 2019
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Demostração dos resultados - 2018 e 2019 Demostração das mutações do patrimônio

líquido dos exercícios - 2018 e 2019
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