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Ofício nº 1362/2022 - DIR/FUNAPE 

 

 

 

Goiânia - GO, 06 de dezembro de 2022. 

 

 

 

A Ilma. Senhora, 

Maria Emília Machado Telles Walter 

Presidente da CAPRO 

Câmara de Projetos, Convênios, Contratos e Instrumentos Correlatos – CAPRO 

Universidade de Brasília - UnB 

 

 

Assunto: Relatório de avaliação de desempenho das fundações de apoio, em 2022. 

Referencia: Processo nº 23106.019682/2022-65 

 

 

Senhora Presidente, 

 

Ao cumprimentá-la cordialmente, vimos em atendimento ao Ofício DPI n° 

102/2022/CONSUNI/CAPRO, encaminhar o relatório dos projetos da UnB geridos pela FUNAPE, no 

exercício de 2022, compreendendo o período de janeiro a setembro do corrente ano. 

 

Informamos que o supracitado documento, foi formalizado com fulcro na Resolução da Câmara de 

Projetos, Convênios, Contratos e Instrumentos Correlatos Nº 0007/2020 e seu anexo I. 

  

Colocamo-nos à disposição de Vossa Senhoria para quaisquer esclarecimentos adicionais e 

reiteramos nossos protestos de estima e consideração. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Profa. Dra. Sandramara Matias Chaves 

Diretora Executiva 
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ANEXO I 
 
FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DAS FUNDAÇÕES DE APOIO 
 
( ) RECREDENCIAMENTO 
( ) RENOVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO 
 

PARTE 1 – IDENTIFICAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE APOIO 

Razão social: Fundação de Apoio à Pesquisa – FUNAPE 

Endereço: Av. Esperança, nº 1533, Quadra Área, Lote Área, Condomínio Parque Tecnológico 
Samambaia, Edifício FUNAPE, Bairro Área Campus Samambaia – UFG – Goiânia – GO, CEP: 74690-
612. 

CNPJ: 00.799.205/0001-89 

Representante(s) legal(is), com CPF(s): Profa. Dra. Sandramara Matias Chaves, CPF: 167.056.881-
49 

Missão institucional: "Atuar como escritório de negócios, em apoio à Universidade Federal de 
Goiás - UFG, demais IFES e Instituições Científicas e Tecnológicas - ICTs, servindo de elo entre a 
academia e agentes produtivos, visando promover o desenvolvimento científico e tecnológico do 
país." 

Portaria do credenciamento ou autorização vigente, incluindo a data de publicação no Diário 
Oficial da União (DOU): Portaria Conjunta nº 181, de 30/11/2021. 

Outras instituições apoiadas pela fundação de apoio, via autorização: Universidade Federal de 
Goiás – UFG, Instituto Federal de Goiás – IFG, Instituto Federal Goiano – IF Goiano, Universidade 
Federal Rural da Amazônia – UFRA, Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará – UNIFESSPA, 
Escola Nacional de Administração Pública – ENAP, Universidade Federal de Catalão – UFCAT e 
Universidade Federal de Jataí – UFJ. 

As informações contidas neste formulário dizem respeito ao período entre: 01/01/2022 a 
30/09/2022. 

 

PARTE 2 – QUESITOS RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E AO CONTROLE FINALÍSTICO 
DA INSTITUIÇÃO APOIADA 

1) As certidões fiscais estão regulares perante o fisco: 

Municipal: (x) Sim ( ) Não 

Estadual: (x) Sim ( ) Não 

Federal: (x) Sim ( ) Não 

2) A certidão de débito trabalhista encontra-se regular? Sim 

3) Data e número do processo eletrônico dos últimos quatro relatórios anuais de gestão, onde se 
encontra a aprovação do CONSUNI, apresentados durante a validade do credenciamento anterior 
(no caso de recredenciamento). 

OU 

Data e número do processo eletrônico do último relatório anual de gestão, onde se encontra a 
aprovação do CONSUNI, apresentado durante a validade a autorização anterior (no caso de 
renovação de autorização). Data: 16/09/2022. Processo: 23106.058882/2022-33. 
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PARTE 3 – QUANTO AO DESEMPENHO GERENCIAL DA FUNDAÇÃO DE APOIO 
Todas as informações registradas nesta parte do formulário devem referir-se ao período total do 
credenciamento anterior, nos casos de recredenciamento, ou ao ano anterior, nos casos de renovação de 
autorização. 

1. Número total de projetos gerenciados: 40 
1.1. Projetos com recursos públicos: 35 
1.2. Projetos com recursos privados: 05 

2. Valor total gerenciado, bem como a origem dos recursos. 

2.1. Total: R$ 103.929.394,55 

2.2. Recursos públicos: R$ 92.249.555,39 

2.3. Recursos privados: R$ 11.679.839,16 

3. Valor médio por projeto gerenciado: R$ 2.598.234,86 

4. Número total de projetos captados diretamente pela fundação de apoio: 00 
Observação: projetos captados são aqueles que foram prospectados e negociados sem interveniência ou participação da UnB. 

5. Valor total gerenciado em projetos captados diretamente pela fundação de apoio, bem como a 
origem dos recursos: Não se aplica. 

5.1. Total: Não se aplica. 

5.2. Recursos públicos: Não se aplica. 

5.3. Recursos privados: Não se aplica. 

6. Valor médio por projeto gerenciado, captado diretamente pela fundação de apoio: Não se 
aplica. 

7. Proporção entre os projetos geridos e os projetos captados diretamente pela fundação de 
apoio: Não se aplica. 

7.1. Proporção entre o número total de projetos geridos e o número total de projetos captados 
diretamente pela fundação de apoio (item 1 ÷ item 4): Não se aplica. 

7.2. Proporção entre o valor total gerenciado e o valor total gerenciado em projetos captados 
diretamente pela fundação de apoio (item 2 ÷ item 5), bem como a origem dos recursos: Não se 
aplica. 

7.2.1. Proporção do total: Não se aplica. 

7.2.2. Proporção dos recursos públicos: Não se aplica. 

7.2.3. Proporção dos recursos privados: Não se aplica. 

7.3. Proporção entre o valor médio por projeto gerenciado e o valor médio por projeto captado 
diretamente pela fundação de apoio (item 3 ÷ item 6): Não se aplica. 
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8. Principais financiadores / concedentes / contratantes, indicando nome, número de projetos e 
volume de recursos em percentual dos recursos gerenciados: 
 

Centro de 
Custo 

Financiador Contratante Contratada 
Volume 

de 
Recursos 

53.071.014 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD PNUD UnB 5,55% 

53.071.017 Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE UnB FUNAPE 8,60% 

53.071.022 Dep. De Proteção e Defesa ao Consumidor - DPDC UnB FUNAPE 3,50% 

53.071.023 Advocacia Geral da União - AGU UnB FUNAPE 15,32% 

53.071.025 Agência Brasileira de Inteligência - ABIN UnB FUNAPE 2,05% 

53.071.026 Ministério da Saúde UnB FUNAPE 2,18% 

53.071.031 Agência Nacional de Águas - ANA UnB FUNAPE 2,28% 

53.071.034 Universidade de Brasília - UnB UnB FUNAPE 2,35% 

53.071.035 Energia sustentável do Brasil - Jirau Energia Jirau Energia FUNAPE 2,00% 

53.071.038 
Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social - 

SNELIS 
UnB FUNAPE 3,92% 

53.071.041 
Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social - 

SNELIS 
UnB FUNAPE 1,10% 

53.071.042 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA UnB FUNAPE 10,54% 

53.071.044 Ministério do Desenvolvimento Regional UnB FUNAPE 9,60% 

53.071.047 Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN UnB FUNAPE 3,60% 

53.071.050 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD PNUD UnB 1,33% 

53.071.053 Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL UnB FUNAPE 2,62% 

53.071.054 Ministério da Cidadania UnB FUNAPE 2,60% 

53.071.058 Fundação Escola Nacional de Administração Pública UnB FUNAPE 1,24% 

53.071.060 Ministério das Comunicações UnB FUNAPE 2,07% 

53.071.061 Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres UnB FUNAPE 3,12% 

53.071.062 Ministério do Desenvolvimento Regional UnB FUNAPE 2,39% 

53.071.064 Ministério da Justiça e Segurança Pública UnB FUNAPE 2,11% 

53.071.072 Ministério da Saúde UnB FUNAPE 1,30% 

 
 

9. Valor total da aquisição de bens patrimoniais adquiridos e serviços prestados para os projetos: 

9.1. Bens patrimoniais adquiridos (quantidade e valores): Quantidade: 47 equipamentos. Valor: R$ 
501.907,60 

9.2. Serviços contratados pela fundação para os projetos (quantidade e valores): 
Valor: R$ 6.286.906,22 
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SUB RUBRICA  VALOR  

Serviços Técnicos Profissionais R$ 943.813,79 

Locação e Manutenção de Software R$ 62.986,00 

Serviços de Seleção e Treinamento R$ 887.480,49 

Serviços Análise e Pesquisa R$ 3.068.914,94 

Serviços de Áudio e Vídeo R$ 170.012,00 

Serviços de Apoio ao Ensino e à Pesquisa R$ 146.367,00 

Passagens e Despesas com Locomoção R$ 128.493,89 

Serviços de Apoio Adm. Técnico e Operacional R$ 522.990,27 

Manutenção e Conservação de Máq. e Equip. R$ 45.913,00 

Licença de Software R$ 51.480,00 

Serviços Médicos Hospitalares e Odontológicos R$ 75.779,60 

Outros Serviços PJ R$ 182.675,24 

TOTAL R$ 6.286.906,22 
 

9.3. Bens patrimoniais efetivamente transferidos à UnB (quantidade e valores):  
Quantidade: 73 equipamentos. Valor: R$ 650.870,26. 

10. Recursos transferidos à UnB, tanto na forma de custos indiretos quanto na forma de fomento 
a ações de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, cientifico, tecnológico e de 
estimulo à inovação: R$ 185.030,92, a título de Custos Indiretos.  

11. Valor total de recursos destinados a despesas operacionais e administrativas reduzido, 
acarretando aporte de recursos próprios da fundação de apoio com o intuito de apoiar 
financeiramente projetos da UnB.  
 

Somatório dos projetos vigentes no período   R$   103.929.394,55  

DAO devida, considerando resoluções da FUNAPE (10%)  R$     10.392.939,46  

DAO efetivamente aplicada aos projetos  R$        8.781.001,08  

Diferença  R$        1.611.938,38  

 

Somatório dos projetos formalizados no período  R$        6.985.401,76  

DAO devida, considerando resoluções da FUNAPE (10%)  R$           698.540,18  

DAO efetivamente aplicada aos projetos  R$           588.431,18  

Diferença  R$           110.109,00  
 

12. Total de pessoal contratado em regime celetista (CLT) ou de profissionais autônomos para 
atuação direta nos projetos: 

12.1. CLT: 03 

12.2. Autônomos: 13 

13. Número total de bolsistas e valor total de bolsas pagas por meio de projetos gerenciados pela 
fundação para pessoas vinculadas à UnB (docentes, pesquisadores associados ou visitantes, 
discentes ou servidores técnico-administrativos) para atuação direta em projetos: Quant. 765 – 
Valor Total pago: R$ 17.190.831,90 

13.1. Docentes: Quant. 193 – Valor Pago R$ 5.444.938,83 

13.2. Pesquisadores associados: Não se aplica 

13.3. Pesquisadores visitantes: Quant. 250 – Valor Pago R$ 5.391.840,93 

13.4. Discentes: Quant. 309 – Valor Pago R$ 5.959.977,14 

13.5. Técnico-administrativos: Quant. 13 – Valor Pago R$ 394.075,00 
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14. Percentual de docentes, discentes, técnico-administrativos e bolsistas vinculados à UnB que 
participam dos projetos em relação ao total de participantes: 67,32% 
 

VINCULO BOLSISTA QUANT. P/VINCULO % VINCULO UNB 

CONVIDADOS 250 32,68% 

DOCENTE 193 25,23% 

DISCENTE 309 40,39% 

TÉCNICO ADM 13 1,70% 
 

15. Número de estagiários remunerados pela fundação de apoio e valor total correspondente, 
destacando o vínculo institucional dos estagiários: 00 

15.1. Estagiários: 00 

15.2. Vínculos institucionais: 00 

15.3. Valor total das bolsas: 00 

16. Total de pessoal contratado em regime celetista (CLT) ou de profissionais autônomos 
remunerados pela fundação de apoio e valor total correspondente: 

16.1. CLT: Quant. 3. Valor total R$ 41.984,51 

16.2. Autônomos: Quant. 13. Valor total R$ 332.665,03 

17. Número de projetos com prestação de contas realizadas e valores correspondentes: 

17.1. Quantidade de projetos: 29 

17.2. Valor total: R$ 12.920.425,71 

18. Número de apoios prestados pela fundação à UnB na submissão institucional ou individual de 
projetos a editais de fomento e outros: 00 

18.1. Número de submissões em editais: Não se aplica. 

18.2. Número de submissões contempladas: Não se aplica. 

18.3. Proporção entre o número de submissões e o número de submissões contempladas: Não se 
aplica. 

18.4. Valor total arrecadado: Não se aplica.  

19. Tempo médio dos processos administrativos, excetuando-se o tempo de tramitação no âmbito 
da fundação de apoio: 

19.1. Solicitação de compras: Compra direta: 20 dias + entrega do material / Seleção Pública: 65 
dias. 

19.2. Processo de importação: 20 dias + entrega do material / Seleção Pública: 65 dias. 

19.3. Prestação de contas: Semestralmente. 

20. Informações descritivas:  

20.1. Síntese de outras informações específicas da fundação, avaliadas e julgadas pertinentes, 
incluindo indicadores e parâmetros objetivos que evidenciem ganhos de eficiência obtidos na 
gestão de projetos realizados com a colaboração da fundação, além de demonstrar as ações da 
entidade que auxiliam na execução da missão da UnB: 
 

Por meio da portaria conjunta nº 181, do dia 30 de novembro de 2021, o Ministério da 
Educação – MEC e o Ministério da Ciência e Tecnologia Inovações e Comunicações – MCTIC, 
aprovou a renovação da autorização da FUNAPE, como Fundação de Apoio na gestão de projetos 
de interesse da Universidade de Brasília – UnB. 

Ainda que até o momento não houve a divulgação do resultado da avaliação de período 
de 2021, no exercício passado a FUNAPE recebeu da Curadoria de Fundações da Comarca de 
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Goiânia – 9ª Promotoria de Justiça do MPE a avaliação de desempenho referente ao exercício de 
2020, e obteve uma excelente posição na classificação anual das fundações da Comarca de 
Goiânia – GO, tendo obtido a pontuação de 100% em face do cumprimento dos critérios 
estabelecidos, o que lhe conferiu a posição de 1° lugar em 2020.  

Em setembro de 2022, o Conselho Universitário da UnB realizou a aprovação do Relatório 
de Atividades e da Avaliação de Desempenho da FUNAPE 2021, bem como do pedido de 
renovação da autorização para que a FUNAPE continue atuando como Fundação de Apoio à 
Universidade de Brasília (UnB).  

20.2. Ferramentas e mecanismos de gestão adotados pela fundação na gestão de projetos: 
 

Anualmente, os órgãos superiores da Fundação elaboram e apresentam o Plano de 
Gestão para o exercício do ano seguinte, composto por Plano de Trabalho e Proposta 
Orçamentária, contendo o detalhamento das metas e atividades que deverão orientar a 
governança corporativa da Fundação no próximo exercício.   
               O Plano de Gestão apresenta, de forma detalhada, as atividades que deverão ser 
empreendidas pelos gestores e pela equipe de liderança, com o objetivo de fortalecer a atuação 
da FUNAPE no cumprimento de sua Missão. Este documento poderá servir também como 
referência para avaliação do desempenho institucional da FUNAPE pelo MPE, Instituições 
Apoiadas e demais órgãos de fiscalização e de controle interno e externo. 
               Ao passo que o Plano de Gestão para 2023 está em fase de elaboração, o Plano de 
Trabalho que compõe o Plano de Gestão para 2022, apresenta as metas e atividades que estão 
sendo implementadas pela equipe de gestores da FUNAPE, mantendo o foco na atuação 
institucional e no cumprimento da Missão da Fundação. O documento tem como foco a 
otimização de três áreas de atuação da Fundação, a saber: 
1. Gestão de Pessoas e de Processos; 
2. Gestão da Informação; 
3. Controle de Resultados.  
               A Fundação possui em sua infraestrutura tecnológica, a disposição de ferramentas para 
atender as necessidades dos projetos apoiados, como sistemas antivírus, servidores, sistema de 
gestão empresarial e sistemas próprios. 
              Os processos de execução e acompanhamento dos projetos apoiados pela Fundação são 
realizados pelos sistemas desenvolvidos e mantidos pela Gerência de TI (GETI) da FUNAPE. O 
Sistema de Gestão de Projetos – SISGEPRO é o sistema utilizado pelos Setores da Fundação, que 
permite o acompanhamento, controle e execução de solicitações relacionadas às necessidades 
dos Projetos apoiados.  
             Para promover a comunicação e a prestação de serviços da Fundação de maneira eficiente, 
foi desenvolvido o Portal do Coordenador, que aproxima as esquipes coordenadoras dos Projetos 
à Fundação. Através do Portal do Coordenador é possível o cadastro e acompanhamento de 
diversos tipos de solicitações: compras e contratação de serviços, pagamentos, pagamentos a 
bolsistas, diárias, contratação de pessoal e outras.  
             A vinculação do Portal do Coordenador ao SISGEPRO permite o acompanhamento e 
execução das demandas relacionadas aos Projetos e as constantes melhorias nestes dois sistemas 
são exemplos de objetivos a serem alcançados pelos Planos de Gestão, permitindo a 
informatização e a otimização dos processos adotados pela FUNAPE. 
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20.3. Iniciativas da fundação com a UnB que fortaleçam seu papel junto à sociedade e/ou projetos 
sociais administrados pela fundação: 
 

A FUNAPE apoia a execução e o desenvolvimento do Hospital Veterinário da UnB, instituição 
que presta serviços médicos veterinários aos animais da comunidade do Distrito Federal e 
entorno, bem como a diferentes instituições. O Hospital Veterinário tem como missão a formação 
teórico-prática dos alunos de graduação, pesquisa e extensão do curso de Medicina Veterinária da 
UnB, promovendo a formação profissional aos discentes e a saúde e manutenção do bem estar 
dos animais atendidos.  
          A FUNAPE realiza também o apoio à execução e desenvolvimento de dezenas de Projetos 
executados pela UnB e financiados por órgãos públicos federais, atuando no ecossistema de 
inovação e aperfeiçoamento do serviço público. 
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