
Comissão de Recredencimento da Fundação Norte-Rio-Grandense de Pesquisa e 

Cultura – FUNPEC, designada pela Portaria nº 006/2020-PROPLAN, de 16 de 

abril de 2020 

 

RELATÓRIO 

 

Trata-se da apresentação do Relatório de Avaliação de Desempenho da Fundação 

Norte-Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura - FUNPEC, com vistas à instrução do 

processo de renovação de seu credenciamento junto ao Ministério da Educação e ao 

Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, nos termos estabelecidos pelo Decreto 

no. 7423 de 31 de dezembro de 2010. 

O presente Relatório observará os dispostos no inciso II, parágrafo 5º, do Decreto nº 

7423/2010, que determina que a avaliação de desempenho, aprovada pelo órgão 

colegiado superior da instituição apoiada, deverá ser baseada em indicadores e 

parâmetros objetivos, demonstrando os ganhos de eficiência obtidos na gestão de 

projetos realizados com a colaboração das fundações de apoio (grifo nosso); e no Art. 

4A, da Lei 8.958/94, que preceitua: 

Art. 4º-A Serão divulgados, na íntegra, em sítio mantido pela fundação de apoio na 

rede mundial de computadores - internet: 

I- os instrumentos contratuais de que trata esta Lei, firmados e mantidos pela 

fundação de  apoio com as IFES e demais ICTs, bem como com a FINEP, o CNPq e 

as Agências  Financeiras Oficiais de Fomento; 

II- os relatórios semestrais de execução dos contratos de que trata o inciso I, 

indicando os  valores executados, as atividades, as obras e os serviços realizados, 

discriminados por  projeto, unidade acadêmica ou pesquisa beneficiária; 

III- a relação dos pagamentos efetuados a servidores ou agentes públicos de 

qualquer natureza em decorrência dos contratos de que trata o inciso I; 

IV- a relação dos pagamentos de qualquer natureza efetuados a pessoas físicas e 

jurídicas  em decorrência dos contratos de que trata o inciso I; 

V- as prestações de contas dos instrumentos contratuais de que trata esta Lei, 

firmados e  mantidos pela fundação de apoio com as IFES e demais ICTs, bem como 

com a FINEP, o  CNPq e as Agências Financeiras Oficiais de Fomento. 

 

1. Do inciso II, parágrafo 5º, Decreto nº 7423/2010: 

Considerando que conforme disponibilizado em seu sítio eletrônico (acesso em 

16/07/2020), a FUNPEC tem como missão “Estimular, apoiar e gerenciar atividades de 

ensino, pesquisa e desenvolvimento científico, tecnológico e cultural, promovendo a 

integração entre a UFRN e a Comunidade, através de parcerias com Instituições 

Públicas e Privadas”, cumpre-nos destacar que a avaliação “baseada em indicadores e 

parâmetros objetivos demonstrando os ganhos de eficiência obtidos na gestão de 

projetos” foi alicerçada pela missão da fundação e, por conseguinte, norteada em quatro 

eixos: i. relacionamento externo; ii. Relacionamento interno; iii. eficiência na gestão; iv. 

Sustentabilidade financeira.  



Para tanto, é pertinente esclarecer que os dados objetivos desta Avaliação de 

Desempenho foram extraídos dos relatórios de gestão emitidos pela FUNPEC e 

disponibilizados no endereço eletrônico http://www.funpec.br, referentes aos anos de 

2016 a 2018, bem como nas informações relativas ao ano de 2019, contidas no Ofício nº 

769/2020-DG, de 01 de junho de 2020. 

 

i. Do relacionamento externo: 

 

Verificou-se que no período que corresponde aos anos de 2016 a 2019, a FUNPEC 

apresentou diversas ações com o objetivo de fomentar e fortalecer o seu relacionamento 

com o cliente externo (financiadores de projetos) e com a sociedade como um todo, das 

quais sobressaíram-se: 

 

1. implantação da Assessoria de Comunicação (2017); 

2. implementação de um calendário anual (2016); 

3. atualização da logomarca da FUNPEC (2016); 

4. fomento na captação de novos projetos (2018); 

5. novas parcerias firmadas com entidades públicas e privadas (2017); 

6. no ano de 2019 a FUNPEC formalizou  parceria com o SEBRAE/RN, FIERN, 

FAPERN, Parque Tecnológico Metrópole Digital e Rede Potiguar de 

Incubadoras – REPIN, com aporte pela FINEP de recursos para inovação 

tecnológica no estado do Rio Grande do Norte, através da assinatura do 

Protocolo de Intenções, para participação no apoio técnico, em grupo gestor dos 

Editais Centelha e Tecnova; 

7. participação da inauguração da primeira fase do programa Ciência Conectada, 

que vai ampliar a infraestrutura de banda larga por fibra ótica nas regiões norte e 

nordeste, que contou com a presença do Ministro de Ciência, Tecnologia, 

Inovações e Comunicações/MCTIC, em 2019; 

8. promoveu e realizou em parceria com o CENPES/PETROBRAS o 3º Evento 

Regional 2009 – Norte/Nordeste – Workshop Gestão de Parcerias Petrobras – 

Regulamento ANP e conformidade Petrobras, em 2019; 

9. promoveu e realizou o V Encontro Norte Nordeste de Fundações de Apoio às 

Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica – 

ENNFAIES, que reuniu representantes de fundações de vários estados do Brasil, 

no ano de 2019; 

10. no ano de 2019, assinou Contrato de parceria com a Controladoria Geral do 

Estado do RN – CONTROL para realização de cursos de capacitação em 

licitações e contratos para servidores da instituição; 

Na análise macro, observou-se que essas práticas apresentadas, voltadas para a 

prospecção de parceiros e financiadores de projetos, influenciaram diretamente nos 

resultados de sustentabilidade financeira, que serão apresentados em tópicos posteriores. 

http://www.funpec.br/


Também se destacaram ações de caráter social, em especial: 

1. campanha de doação de sangue para o Hemonorte realizada em 2018;  

2. campanhas “Papai Noel dos Correios”, realizadas nos anos de 2018 e 2019 que, 

juntas, alcançaram 161 crianças beneficiadas; 

3. campanhas do “São João Solidário”, realizadas em 2018 e 2019, que 

arrecadaram kits higiênicos para doação ao Lar da Vovozinha e leite em pó para 

doação ao Hospital Varela Santiago; 

4. aquisição da “Coleção Roberto Benjamin”, com 204 exemplares de matrizes de 

gravura popular para doação ao Museu Câmara Cascudo/UFRN, em 2019; 

5. campanha para arrecadação de brinquedos para doação a HATMO (associação 

sem fins lucrativos que apoia pacientes encaminhados para transplante de 

medula óssea), realizada em outubro de 2019. 

Ainda no contexto de relacionamento externo, se constatou que em novembro de 2019 a 

FUNPEC recebeu, pela segunda vez, Menção Honrosa pelo destaque no Programa 

Jovem Aprendiz no Rio Grande do Norte. O certificado foi entregue no II Encontro 

Parceiros da Aprendizagem: empresas que fazem a diferença”, promovido pelo Fórum 

Potiguar de Aprendizagem Profissional (FOPAP), composto pelo IFRN, Ministério 

Público do Trabalho e Coordenação Estadual do Projeto de Inserção de Aprendizes. 

Entende-se que essas ações cumprem o papel de aproximação entre a fundação e a 

sociedade, de forma a construir uma imagem positiva para a FUNPEC nesse aspecto. 

 

ii. Do relacionamento interno: 

No que tange o relacionamento entre a FUNPEC, seus colaboradores e a comunidade 

acadêmica – composta pelos servidores docentes, discentes e servidores técnicos-

administrativos – percebeu-se que ao longo do período de 2016 a 2019 foram 

estabelecidas diversas ações voltadas para essa finalidade, sendo as principais 

destacadas conforme: 

1- elaboração e implementação do manual do coordenador de projetos acadêmicos, 

lançado em 2018 e relançado em 2019; 

2- estabelecimento de um canal de comunicação operacionalizado pela Assessoria 

de Comunicação da FUNPEC, cujo objetivo é o envio de todas as informações 

da gestão, informe de capacitações, orientações do Controle Interno, datas 

comemorativas, eventos festivos, etc. (2019); 

3- elaboração e envio dos Cadernos de Orientações aos Coordenadores de Cursos e 

aos Alunos de Cursos de Pós-Graduação Latu Sensu, Aprimoramento e 

Capacitação da UFRN, visando demonstrar os procedimentos efetuados na 

realização desse tipo de atividade; e visando orientá-los quantos aos 

procedimentos a serem adotados pelos discentes, bem como sanar dúvidas 

recorrentes, respectivamente (2019); 



4- aprovação em Reunião do Conselho Deliberativo a Resolução 001/2019, com 

estabelecimento de normas para a concessão de Apoio Financeiro Eventual 

solicitado no âmbito da FUNPEC, beneficiando diretamente os pesquisadores 

internos, bem como fomentando a consecução de projetos acadêmicos; 

5- apoio financeiro ao WORKSHOP DE TECNOLOGIAS DE REDES DO PoP 

RN – WTR 2019, realizado no IMD em Natal/RN, entre os dias 02 e 06 de 

setembro de 2019, sob a coordenação dos Profs. Sérgio Fialho e Edson Moreira; 

6- aprovação da Resolução 002/2019, com estabelecimento do Programa de 

Qualidade de Vida no Trabalho (PQVT), intitulado de "Integração & Saúde", 

com o objetivo da promoção de ações voltadas à garantia da saúde no ambiente 

de trabalho da FUNPEC, beneficiando diretamente os seus colaboradores; 

7- apoio financeiro para a I Olimpíada Brasileira de Educação Financeira, 

promovido pelo Departamento de Ciências Contábeis (DCC), do Centro de 

Ciências Sociais Aplicadas (CCSA), realizado no Núcleo de Estudos e Pesquisas 

em Ciências Sociais Aplicadas (NEPSA 1), campus central da UFRN, 

beneficiando os docentes e discentes envolvidos (2019); 

8- apoio financeiro para a Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte realizar o XXX Congresso de Iniciação Científica e 

Tecnológica - eCICT 2019, sob a temática “Bioeconomia: diversidade e riqueza 

para o desenvolvimento sustentável”, beneficiando a comunidade acadêmica 

como um todo (2019); 

9- apoio financeiro para a realização do IX Congresso Internacional de 

Contabilidade, Custos e Qualidade do Gasto no Setor Público, realizado no 

período de 21 a 23 de outubro na Escola de Governo em Natal/RN, beneficiando 

a comunidade acadêmica como um todo (2019); 

10- apoio financeiro para a aquisição do Software SURVEYMONKEY destinado à 

Comissão Própria de Avaliação – CPA da UFRN, formada por professores, 

alunos, funcionários e representantes da sociedade (2019). 

 

Destarte, nota-se que além das ações voltadas para o relacionamento interno, há também 

uma expressiva participação de servidores docentes, discentes e servidores técnicos-

administrativos em projetos acadêmicos gerenciados pela FUNPEC, cuja composição 

atual se dá em:  

 

Docentes – 1.055 professores;  

Discentes – 2.058 alunos de graduação e pós-graduação;  

Servidores técnicos – 499 servidores. 

 

iii. Da eficiência na gestão: 

Em consonância com os demais eixos, também foram verificados investimentos em 

recursos operacionais para otimizar a gestão no período que tange a avaliação de 

desempenho, cabendo-nos citar: 



1- serviços de manutenção da infraestrutura, máquinas e veículos e investimentos 

em novos equipamentos para o prédio sede, que ocorreram no decurso dos anos 

de 2016 a 2019; 

2- implantação do SigDoc – Sistema de Digitalização de Documentos – no ano de 

2016; 

3- mapeamentos e implantação dos indicadores de desempenho dos processos de 

compras, bem como o investimento em consultoria para gestão de processos, nos 

anos de 2016, 2017 e 2018; 

4- implantação do regulamento de compras, no ano de 2018; 

5- aprimoramento no cumprimento da Lei do Portal da Transparência, em 2018; 

6- implementação de reuniões trimestrais para o acompanhamento do plano de ação 

(2018); 

7- elaboração do Plano de Ação para o ano de 2019 com apoio de consultoria 

especializada de professor do curso de administração da UFRN; 

8- Retomada das ações do Setor de Controle Interno da FUNPEC, visando a 

orientação, controle e fiscalização dos atos e fatos administrativos e financeiros 

da Fundação (2019); 

9- Lançamento, em 2019, do esboço do Plano estratégico e de Gestão da FUNPEC 

a ser desenvolvido por consultoria do curso de Administração da UFRN, para o 

período de 2020 – 2024; 

10- capacitações realizadas em diversas áreas para os colaboradores da FUNPEC 

(2016 a 2019). 

Assim como as ações de fomento ao fortalecimento do relacionamento da Fundação 

com financiadores e pesquisadores de projetos acadêmicos, essas ações ora apresentadas 

também refletem no eixo sustentabilidade financeira. 

iv. Da sustentabilidade financeira: 

Quanto ao eixo “sustentabilidade financeira”, é mister destacar que representa o reflexo 

dos resultados das ações apresentadas nos demais eixos.   

Dessa forma, observou-se que o ano de 2019 encerrou com um crescimento de 43% na 

quantidade de projetos gerenciados pela Fundação em relação ao ano de 2016, saltando 

de 189 projetos (2016) para 270 projetos (2019). 

Em relação aos valores gerenciados pela FUNPEC, os relatórios de gestão e o Ofício nº 

769/2020-DG apresentaram os seguintes montantes: 

2016 2017 2018 2019 

Valores anuais em reais correspondentes aos projetos gerenciados pela FUNPEC 

R$ 351.916.417,78  R$ 497.773.362,30  R$ 575.134.019,50  R$ 214.798.501,20  

Valores anuais em reais da arrecadação em Despesas Operacionais e Administrativas de 

Caráter Indivisível dos Projetos – DOAP 

R$ 83.918.313,69 R$ 72.722.129,32 R$ 90.566.111,32 R$ 11.892.338,09 

Valores anuais em reais da arrecadação em remuneração destinada à UFRN 

R$ 225.982,45 R$ 323.575,51 R$ 895.188,23 R$ 3.967.147,59 



2. Do Art. 4A, da Lei nº 8.958/94: 

 

No tocante ao atendimento do Art. 4ª, da Lei nº 8.958/94, constatou-se que a FUNPEC 

atendeu aos requisitos de todos os incisos do referido artigo, disponibilizando as 

informações pertinentes à divulgação, na íntegra, dos seguintes instrumentos no 

endereço eletrônico http://www.funpec.br (figura 1): 

1- os instrumentos contratuais firmados e mantidos pela FUNPEC com as IFES e 

demais ICTs, bem como com a FINEP, o CNPq e as Agências Financeiras 

Oficiais de Fomento; 

2- os relatórios semestrais de execução dos contratos, indicando os valores 

executados, as atividades, as obras e os serviços realizados, discriminados por  

projeto, unidade acadêmica ou pesquisa beneficiária; 

3- a relação dos pagamentos efetuados a servidores ou agentes públicos de 

qualquer natureza em decorrência dos contratos citados; 

4- a relação dos pagamentos de qualquer natureza efetuados a pessoas físicas e 

jurídicas em decorrência dos contratos citados no item 1; 

5- as prestações de contas dos instrumentos contratuais citados, firmados e  

mantidos pela fundação de apoio com as IFES e demais ICTs, bem como com a 

FINEP, o  CNPq e as Agências Financeiras Oficiais de Fomento. 

 

 

Ressalta-se que o acesso ao endereço eletrônico da FUNPEC para examinar o 

cumprimento do artigo supra citado foi realizado em 16 de julho de 2020.  

 

Figura 1 – Informações do Portal da Transparência da FUNPEC 

 

FONTE: www.funpec.br (acesso em 16/07/2020) 

 

http://www.funpec.br/
http://www.funpec.br/


PARECER 

 

Os elementos apresentados no Relatório de Avaliação de Desempenho da FUNPEC 

demonstraram que a instituição possui capacidade administrativa e financeira para 

atingir a finalidade proposta na sua missão. Demonstraram, ainda, sua relevância 

enquanto instituição de apoio à UFRN no desenvolvimento de projetos de ensino, 

pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico. 

Outrossim, também foram verificadas contribuições satisfatórias no que diz respeito ao 

fomento, à prospecção e captação de novos parceiros e instituições públicas e privadas 

para o desenvolvimento de projetos acadêmicos.  

Constatado o atendimento de todos os requisitos legais e em face aos bons serviços 

prestados no período analisado, esta Comissão de Avaliação de Desempenho reconhece 

a importância da manutenção do credenciamento da Fundação Norte-Rio-Grandense de 

Pesquisa e Cultura como instituição de apoio à UFRN.  

Desta forma, somos de parecer favorável a aprovação do relatório sob análise. 
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