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O presente Relatório de Gestão foi elaborado de acordo com 
as exigências do Código Civil – Lei 13.105/2015, da Lei 
8.958/94 e alterações, do Decreto no 7.423/10, da Portaria 
Interministerial nº 475/08 e demais normativas aplicáveis à 
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exercício de 2021, resultado do apoio da entidade aos projetos 
de pesquisa, ensino, extensão, desenvolvimento institucional, 
científico e tecnológico e de estímulo à inovação.  
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1. MENSAGEM INSTITUCIONAL 

O ano de 2021 foi um ano que a população sofreu não somente com a pandemia, mas também, 
com as consequências socioeconômicas do ano de 2020, marcado por uma grande instabilidade 
política, econômica e insegurança sanitária. Esse cenário exigiu um grande esforço de todo o 
país, para que a população e suas instituições, se adequassem com o que parecia ser o “novo 
normal”. 

Nesse momento, priorizamos nossa equipe e nossos parceiros, e disponibilizamos toda 
infraestrutura necessária para que nossos colaboradores e parceiros, pudessem dar 
continuidade em suas atividades sem grandes desvios, mantendo a preocupação com a saúde, 
segurança e desempenho de todos. Por esse motivo, temos a grande satisfação em comunicar 
que nosso papel para com a sociedade foi mantido, sempre com ética, transparência e 
humanidade, e dessa forma mantivemos todo o apoio institucional à Universidade Federal de 
Lavras e demais parceiros, trabalhando para manter seus contratos, convênios e acordos em 
andamento. 

Durante o período de retorno das atividades presenciais e de trabalhos mais intensificados, 
pudemos dar continuidade ao processo de reestruturação da FUNDECC, que foi iniciado com a 
revisão de nossas atividades internas. Ano também, marcado por algumas alterações no 
regimento da Universidade Federal de Lavras, e para proporcionar um melhor atendimento aos 
interesses da UFLA, a FUNDECC alterou diversos processos que modificaram a nossa forma de 
trabalhar. Portanto, foi um ano onde focamos nossos esforços e recursos para o atendimento a 
universidade. 

Nesse contexto, a Fundação reorganizou seus setores, instituiu novos processos, absorveu 
novos conceitos adotados pela universidade nos seus planos de trabalho e nas prestações de 
contas, e ainda estamos reformulando nossos fluxos de processos e atualizando nosso software 
de gestão. Outra atividade interna priorizada pela Fundação, foi iniciar um melhor controle 
patrimonial, atualizando o inventário, apurando melhor as taxas de depreciação e de valores 
recuperáveis, quando necessário. Além disso, continuamos sempre incentivando o treinamento 
de nosso pessoal, principalmente para melhorar o conhecimento e assessoria na gestão de 
projetos que utilizam sistemas nacionais e plataformas unificadas de gestão de contratos e 
convênios. 

No que se trata da parte financeira, a FUNDECC fechou o ano de 2021 com superávit, após um 
ano turbulento e cheio de incertezas, onde diversas negociações de recursos do governo federal 
e estadual foram redirecionadas para o combate à pandemia e ao seu impacto social. Quanto a 
captação de recursos, no ano de 2021 a Fundação reduziu seus esforços, priorizando os projetos 
da UFLA. Essa medida, reduziu alguns indicadores financeiros, no entanto foi e está sendo 
fundamental para incorporar melhorias e maior segurança às operações realizadas pela 
FUNDECC. 

Neste ínterim, a Fundação só tem a agradecer seus colaboradores, pelo trabalho realizado com 
muita dedicação e profissionalismo. E todas as dificuldades só puderam ser superadas com os 
esforços de nossa equipe e com o apoio da Universidade Federal de Lavras. 
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2. APRESENTAÇÃO 

 

A Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural – FUNDECC - pessoa jurídica de direito 
privado - sem fins lucrativos, e foi criada com o intuito de apoiar a Universidade Federal de 
Lavras. Foi instituída no ano de 2006, com o objetivo principal de realizar a gestão administrativa 
e financeira de recursos destinados à pesquisa, ensino e extensão. Assim como outras fundações 
de apoio institucional, a fundação também desenvolve projetos e serviços direto a sociedade, 
sempre com o objetivo de contribuir no desenvolvimento social.  Após 15 anos de atuação, a 
FUNDECC orgulha-se não somente de sua jornada, mas também por contribuir com o 
desenvolvimento da Ciência, da Tecnologia e da Inovação no Brasil. 

Durante esse período a Fundação desenvolveu trabalhos não somente na gestão financeira dos 
recursos, mas também, no gerenciamento de pessoas e de processos, que foram fundamentais 
para a evolução de diversas atividades institucionais. Atualmente, a fundação é uma instituição 
qualificada a trabalhar com os sistemas e plataformas integradas de maior importância do Brasil, 
quando se refere a gestão de recursos público e privados. Nesse âmbito, a fundação forneceu 
todo o suporte para as atividades de pesquisa, ensino, inovação e de extensão realizada pela 
Universidade Federal de Lavras, desenvolvendo sempre uma gestão séria e transparente de 
todos os recursos administrados. 

Em 2021 a fundação realizou 146 editais, proporcionando a contratação de 134 profissionais, 
que atuaram em projetos desenvolvidos pela Universidade Federal de Lavras e em contratos das 
mais diversas naturezas. Com uma equipe de 35 colaboradores diretos e 118 indiretos, a 
fundação desenvolveu as mais diversas parcerias e contratações, priorizando a diversidade, 
integridade e a excelência em atender as mais variadas demandas de suas instituições parceiras. 
Toda essa equipe trabalha com muita dedicação e preocupação em manter a maior legitimidade 
e segurança operacional de seus processos, e proporcionar condições para a criatividade de seus 
coordenadores. 

Neste relatório, são apresentadas as atividades que foram desenvolvidas no decorrer do ano de 
2021, atividades essas, relacionadas ao gerenciamento dos recursos e a projetos e a contratos 
assinados e desenvolvidos pela UFLA e demais parceiros. Portanto, a FUNDECC apresenta o 
macro cenário e maiores detalhamentos são apresentados de forma direta e como prestação de 
contas aos seus parceiros. Por apresentarem nomes de coordenadores, bolsistas, informações 
de patentes, entre outras informações que possam ser sigilosas, demais informações poderão 
ser solicitadas para a diretoria dessa fundação, a qual poderá disponibilizar conforme a 
autorização dos devidos partícipes. Lembramos que os trabalhos desenvolvidos pela FUNDECC 
que envolvem servidores da UFLA, são abertos e apresentados no website www.fundecc.org.br 
ou pelas pró-reitorias competentes da própria universidade. 
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3. FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO 

 

Atualmente dois Conselhos, três diretorias e oito setores compõem toda a estrutura da 
FUNDECC, e esses são responsáveis por desenvolver e gerenciar as atividades desenvolvidas pela 
fundação. Os Conselhos são responsáveis por fiscalizar e definir as metas e diretrizes que serão 
adotadas pela FUNDECC, enquanto que as diretorias são responsáveis por planejar, gerenciar e 
acompanhar os setores no desenvolvimento de suas atividades. Portanto, as metas e diretrizes 
definidas pelo Conselho, são estruturadas e desenvolvidas pela diretoria por meio da 
operacionalização dos 8 setores.  

Conforme o artigo 9º do Estatuto da FUNDECC o Conselho Deliberativo é o órgão superior de 
administração da FUNDECC, e é constituído por sete membros efetivos que em sua maioria é 
indicado pelo Órgão Colegiado Superior da UFLA. Esse Conselho é responsável pela fiscalização 
do patrimônio, dos recursos e de todas as ações e atividades desenvolvidas pela fundação, e 
para tanto, tem a obrigação de estabelecer normas e regulamentos para a fundação, além de 
estruturar metas e diretrizes a serem seguidas pela direção da FUNDECC. Portanto, o Conselho 
Deliberativo tem a autonomia de intervir em qualquer atividade interna da fundação, tendo o 
total controle da FUNDECC. Por fim, devem deliberar sobre os relatórios finais e de prestação 
de contas relacionados ao balanço geral da FUNDECC, relativos a cada exercício. 

Em apoio ao Conselho Deliberativo, a fundação conta com o Conselho Fiscal, esse conselho é 
constituído por cinco pessoas não pertencentes ao Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva. 
Todos os membros desse conselho são selecionados e eleitos pelo Conselho Deliberativo, e a 
esse Conselho Fiscal, compete a apreciação dos relatórios fiscais, os registros contábeis, 
balancete e demonstrações financeiras, e dessa forma, proporcionar todo o subsídio necessário 
para a tomada de decisão do Conselho Deliberativo. Portanto, para isso, esse conselho deve 
verificar e acompanhar, regularmente, a ordem dos negócios contábeis e financeiros, 
recomendando ao Conselho Deliberativo, se necessário, auditoria externa ou maiores 
esclarecimentos diretos da Diretoria Executiva. 

A Diretoria Executiva é o órgão administrativo da fundação, e é dirigida por um Diretor Executivo 
designado pelo Reitor da UFLA e homologado pelo Conselho Deliberativo. Em apoio à Diretoria 
Executiva seguem mais duas diretorias, a Diretoria Administrativa e Diretoria Científica, ambos 
os diretores, o Diretor Administrativo e o Diretor Científico, são definidos pelo Diretor Executivo 
mediante aprovação do Conselho Deliberativo. Portanto, compete ao Diretor Executivo propor 
ao Conselho Deliberativo um plano de trabalho e de gestão financeira que siga as metas e 
diretrizes pré-estipuladas, além de acompanhar a execução dos trabalhos técnicos e 
administrativos dos setores da FUNDECC. 

E para o desenvolvimento de todas as atividades realizadas pela FUNDECC, os Conselhos e as 
Diretorias contam com os setores, as assessorias e alguns departamentos de suportes da 
fundação. Nesse contexto, são classificados: a secretaria, a assessoria jurídica, o suporte 
administrativo e o suporte de TI. E contemplando os setores: o Setor de Contabilidade, o Setor 
de Prestação de Contas, o Setor de Recursos Humanos, o Setor de Almoxarifado, o Setor 
Financeiro, o Setor de Projetos, o Setor de Arquivos e o Setor de Compras. Compondo essa 
equipe, são mais de 35 colaboradores, diversos estagiários e jovens aprendizes. 

Toda essa estrutura operacional é responsável pelo gerenciamento de todo o recurso 
administrado pela FUNDECC, envolvendo compras, gerenciamento de pessoas e de serviços. 
Todos os processos desenvolvidos pela fundação, e operacionalizados pelos mais diversos 



 

 

 Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural  
Campus Histórico da UFLA, s/n – Caixa Postal: 3060  

fundecc@fundecc.org.br – 35-3829-1907 – Lavras/MG  

 

6 
 

setores, seguem a legislação brasileira, mantendo a legalidade dos processos e assim garantindo 
maior segurança aos nossos colaboradores e aos coordenadores e clientes. Este cenário 
demonstra a importância e motivo da Fundação manter tal estrutura organizacional até a 
presente data. 

 

 

3.1. ORGANOGRAMA 
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3.2. ÓRGÃO ADMINISTRATIVO 

 

 Conselho Deliberativo 
o Elisângela Elena Nunes Carvalho/CUNI – titular – Presidente  
o Ana Luiza Garcia Campos – CUNI – titular 
o Augusto Sebastião Ferreira – APG titular  
o Bruno da Silva Gonçalves – SINDUFLA – titular  
o José Sebastião Andrade de Melo – SINDUFLA – suplente 
o Fábio Aurélio Dias Martins, titular – EPAMIG 
o Flademir Wouters, titular – CUNI 
o Joaquim Quinteiro Uchôa CUNI – suplente 
o Kátia Soares Moreira, APG – suplente 
o Cleber Carvalho de Castro, CUNI – titular 
o Rogério Antônio Silva, EPAMIG – suplente 
o Giovanni Francisco Rabelo – suplente 

 

 Conselho Fiscal 
o Vitor Luis Tenório Mati – titular - Presidente 
o João José Granate Sá e Melo Marques – titular 
o Moacir de Souza Dias Junior - titular 
o Mirleia Aparecida de Carvalho - suplente 
o Neumar Costa Malheiros – suplente 

 

 Diretoria Executiva 
o Antonio Carlos Cunha Lacreta Junior - Diretor Executivo 
o Hélio Ribeiro - Diretor Administrativo 

 

 

 

3.3. IDENTIDADE ORGANIZACIONAL 

A FUNDECC – Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural, empresa de natureza jurídica 
e de direito privado sem fins lucrativos. Foi instituída no ano de 2006 para dar suporte nas 
atividades relacionadas a pesquisa, ensino e extensão, além de apoiar no desenvolvimento 
institucional, científico e tecnológico da Universidade Federal de Lavras. A fundação tem por 
finalidade prestar toda a assistência necessária para a UFLA e a sociedade brasileira. 

 

 MISSÃO 

Apoiar o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão, como também o 
desenvolvimento institucional, científico, cultural e tecnológico da Universidade Federal de 
Lavras pelo assessoramento na execução dos projetos e administração de recursos financeiros 
auferidos com o fim de promover a integração entre sociedade/universidade. 
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 VISÃO 

Ser reconhecida como referência na captação e no Gerenciamento de recursos para projetos de 
pesquisa, ensino e extensão e contribuir efetivamente para a geração de conhecimento, 
tecnologias e soluções inovadoras. 

 

 VALORES 

Integridade: é o eixo das atividades desempenhadas que envolvem legalidade, transparência e 
ética. 

Excelência em suas atividades: aperfeiçoamento contínuo e a qualidade dos serviços. 

Comportamento ético: é o respeito com os clientes, colaboradores, fornecedores e parceiros. 

Responsabilidade Social: contribuir para a aproximação dos interesses das organizações e os da 
sociedade, resultando em esforços múltiplos, para o cumprimento de objetivos compartilhados. 

 

3.4. FORMA DE ATUAÇÃO 

A atividade principal da FUNDECC é o gerenciamento dos recursos financeiros dos convênios, 
acordos e contratos assinados junto à Universidade Federal de Lavras. Para cumprir com seus 
objetivos, a FUNDECC está apta a prospectar, negociar, estabelecer parcerias e atuar na 
execução e na gestão administrativo-financeira de projetos nas diversas áreas do conhecimento. 
E para essa finalidade, como principal forma de atuação a FUNDECC atua na articulação entre 
os segmentos acadêmico, empresarial e governamental, a qual contribui para uma maior 
integração entre a Universidade e a comunidade. 

Assim como outras instituições de apoio e sem fins lucrativos, a FUNDECC busca outros serviços 
que possam trazer diversidade em suas receitas. Com esta convicção, a fundação desenvolveu 
uma segunda linha de trabalhos, a fim de otimizar seu capital humano e expertises, sendo essa, 
fundamental para garantir uma maior sustentabilidade operacional, e trazer maior segurança 
com a oscilação dos recursos provindos da parceria com a UFLA. Portanto, a gestão de contratos 
e convênios não é o único serviço prestado pela FUNDECC, a fundação também atende a 
diferentes demandas da sociedade, sempre relacionada a tecnologia da informação. Essa 
segunda forma de atuação da FUNDECC é por meio do atendimento direto dos municípios, 
estados e governo federal, para o desenvolvimento e atualizações de softwares, manutenção 
de programas, e criação de dados relacionados a tecnologia da informação. 

 

3.5. MECANISMOS DE CONTROLE 

O controle das atividades desenvolvidas pela FUNDECC é realizado no âmbito interno e externo, 
na forma da legislação vigente. No âmbito interno os processos realizados pela fundação passam 
por três diferentes controles, sendo eles: Auditoria Externa terceirizada, e por mais dois órgãos 
de supervisão e fiscalização previstos no estatuto da fundação, o Conselho Deliberativo, órgão 
superior da fundação, e o Conselho Fiscal, órgão de apoio direto ao Conselho Deliberativo. No 
âmbito externo, cada contrato e convênio gerenciado pela FUNDECC tem sua prestação de 
contas fiscalizadas e aprovadas pelas próprias instituições de fomento e instituição parceira, a 
fundação também é acompanhada pelo Conselho Universitário da UFLA – CUNI, além de 
gerenciar alguns projetos na plataforma + Brasil, Portal dos Convênios do Sistema Federal os 
quais demanda a aprovação de fiscais externos em tempo real, além do Ministério Público. 
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No âmbito interno, a fundação é controlada e fiscalizada pelo seu Conselho Deliberativo e 
Conselho Fiscal, órgãos superiores da Fundação. O Conselho Deliberativo tem a atribuição de, 
dentre outras, exercer fiscalização superior do patrimônio e dos recursos da Fundação, 
estabelecer as metas e diretrizes, aprovar o plano de trabalho e de gestão financeira, 
supervisionar as atividades, submeter os balancetes, a prestação de contas e os relatórios das 
atividades correspondentes ao exercício anterior, para apreciação do Órgão Colegiado Superior 
da Universidade. Por conseguinte, o Conselho Deliberativo fiscaliza a aplicação da proposta 
orçamentária anual, o balanço e o relatório do ano corrente, além de deliberar sobre temas 
específicos relativos às atividades desenvolvidas durante o ano. Quanto ao Conselho Fiscal, 
compete, dentre outras atribuições a de verificar e acompanhar, regularmente, a ordem dos 
negócios contábeis e financeiros, assessorando e recomendando ao Conselho Deliberativo. 

A FUNDECC mantém, ainda, uma Auditoria Externa independente, para análise do Balanço 
Patrimonial e da Demonstração Contábil, cujo parecer se encontra no final deste relatório. Outro 
controle interno é por meio do Setor de Prestação de Contas, cuja principal atividade é organizar 
e realizar a controladoria de seus processos durante uma prestação de contas. Esse setor 
desempenha funções de controle contábil, orçamentário, financeiro, operacional e patrimonial. 
E tem como objetivo principal, minimizar os riscos operacionais, corrigindo erros que porventura 
sofra a Fundação, sejam estes técnicos ou mesmo circunstanciais.  

No âmbito externo, todos os projetos executados e gerenciados pela FUNDECC são objeto de 
prestação de contas, conforme estabelecido no instrumento legal que normatiza cada ação. 
Muitos desses projetos são gerenciados por meio da Plataforma + Brasil, Portal dos Convênios 
do Sistema Federal, cujas prestações de contas são realizadas na própria plataforma. Todas as 
prestações de contas apresentadas pela FUNDECC, são aprovadas por um fiscal ou um 
entreposto da instituição contemplada e da instituição de fomento, sendo fiscais previstos no 
próprio contrato ou convênio. 

Outro controle externo é por meio do próprio Relatório Anual de Atividades da fundação, o qual 
é submetido ao Conselho Universitário da UFLA (CUNI) para avaliação, aprovação e 
manifestação de interesse da Universidade em manter a FUNDECC como Fundação de Apoio à 
UFLA. A manifestação do CUNI é submetida ao Ministério da Educação – MEC, para fins de 
manutenção do credenciamento junto ao MEC e Ministério de Ciência e Tecnologia – MCT, 
conforme disposto na Lei nº 8.958/94, no Decreto nº 7.423/10, para fins de recredenciamento. 

A Fundação também é controlada e fiscalizada pelo Ministério Público, pelos Tribunais de 
Contas, e como já mencionado, pela própria instituição apoiada e entidades concedentes de 
recursos (agentes de fomento). E dessa forma, a Diretoria Executiva observa e cumpre o 
disposto na Lei nº 8.958/94, que dispõe sobre as relações entre as instituições federais de ensino 
superior e de pesquisa científica e tecnológica e as fundações de apoio. Esta lei é regulamentada 
pelo Decreto nº 7.423/2010 e a fundação observa ainda o disposto nos Decretos Federais nº 
8.240/2014 e 8.241/2014. 

 

3.6. POLÍTICA DE INTEGRIDADE DA FUNDAÇÃO (compliance) 

No intuito de estabelecer políticas internas de supervisão, controle e de correção, a Fundação 
elaborou a Política de Integridade, que foi devidamente aprovada pelo Conselho Deliberativo, 
conforme consta do Anexo I, parte integrante deste Relatório. 

O fundamento para o estabelecimento deste relevante instrumento de gestão, se deu face a 
busca permanente da FUNDECC em obter excelência, transparência, confiança e boa-fé no 
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desenvolvimento de suas atividades como fundação de apoio aos projetos de pesquisa da UFLA 
e demais instituições apoiadas. 

Além disso, a importância da definição das regras e normas tornam todos os envolvidos 
(colaboradores, clientes, parceiros, prestadores de serviços, Diretores, Conselheiros, etc.) mais 
responsáveis e conscientes de que todos os atos considerados irregulares e/ou que contrariem 
a política e regras estabelecidas, sofrerão consequências. 

 

3.7. CREDENCIAMENTO 

O credenciamento junto aos Ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia, Inovação e 
Comunicação é decisivo no processo de desenvolvimento e consolidação das fundações de 
apoio às Universidades. A FUNDECC, desde a sua criação, sempre se manteve credenciada junto 
aos Ministérios competentes. Para tanto, vem cumprindo rigorosamente todas as 
determinações contidas na Lei nº 8.958/94, alterada pela Lei nº 13.530/2017 e Decreto nº 
7.423/2010, cujo prazo de vigência atualmente é de 5 (cinco) anos, consoante Portaria Conjunta 
nº 40, de 16 de junho de 2017, publicada no Diário Oficial da União - Seção 1 nº 123, em 29 de 
junho de 2017. 

 

3.8. OS PRINCIPAIS SERVIÇOS OFERECIDOS SÃO: 

Gestão de Projetos: gestão administrativa e financeira de projetos e eventos de natureza 
científica e cultural. A FUNDECC administra os recursos recebidos pelas instituições de fomento 
e outros, promove as aquisições e contratações necessárias, controla a execução técnica dentro 
dos prazos estabelecidos e a execução financeira, conforme Plano de Trabalho apresentado, 
registra as informações em sistemas e prepara a documentação para a prestação de contas. 
Tudo isso em estreito relacionamento entre a equipe técnica e o agente financiador. 

Prestação de Contas: apresentação da prestação de contas, conforme a legislação vigente e 
orientações específicas do agente financiador, acompanhando auditorias e responde a 
eventuais diligências até a aprovação das contas. 

Prestação de Serviços a terceiros: a FUNDECC atua no desenvolvimento, implantação e 
atualização de softwares ou de dados relacionados a tecnologia de informação. Para isso possui 
uma equipe capacitada para o desenvolvimento de softwares voltados à gestão ambiental, 
atualização de software, implantação de metodologias práticas para a elaboração dos mosaicos 
e processamento digital das imagens de satélite, geoprocessamento e sensoreamento remoto. 

 

4. DESEMPENHO OPERACIONAL DA FUNDECC EM 2021 

 

No ano de 2021 a FUNDECC iniciou suas atividades com 471 projetos em seu sistema de 
gerenciamento, e no dia 31 de dezembro de 2021, apresentou 529 projetos. Nesse mesmo 
período foram assinados acordos, convênios e contratos que deram origem a 145 novos 
projetos, ao mesmo tempo em que foram encerrados 87 projetos. E para o atendimento à 
legislação a fundação digitalizou 1.060 processos, sendo 468 convênios da FAPEMIG e outros 
592 contratos, convênios e acordos diversos. 

Em contratos e convênios da Universidade Federal de Lavras foram concedidas 2615 bolsas que 
somaram um montante de R$ 6.591.811,02 (seis milhões e quinhentos e noventa e um mil e 
oitocentos e onze reais e dois centavos), sendo 368 bolsas para servidores da própria 
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universidade. O setor de compras efetivou 1207 processos de compras, dos quais 35 processos 
foram por pregão eletrônico e por seleção pública; 1119 foram por dispensa de licitação; 41 
foram por inexigibilidade; 12 foram de importação; 22 foram por pregões eletrônicos; e 13 
foram por seleção pública. Os 1207 processos de compras deram origem a 2157 processos de 
pagamentos, totalizando um montante de R$ 13.528.145,14. Neste contexto, os projetos da 
FAPEMIG representaram 23% dos processos e 9% do valor executado, sendo 501 processos e 
R$1.243.146,22 respectivamente.  

Os valores efetivados na compra de materiais e bens permanentes foram: R$1.642.109,51 na 
compra de 1.133 materiais de consumo; R$179.995,60 na compra de 39 materiais perecíveis; R$ 
8.363.120,10 na compra de 146 bens permanentes. Sendo que dentro desse valor, um montante 
de R$ 4.376.281,04 foi referente à aquisição de 5 bens importados. Em 2021, alguns desses 
materiais foram entregues pela própria fundação, pelo setor de almoxarifado da Fundecc, 
somando um valor em nota fiscal de R$ 9.125.959,99 referente a 1280 entregas em diferentes 
setores e departamentos da UFLA. 

Nesse período, foram apresentadas aos financiadores e as instituições parceiras, 139 (cento e 
trinta e nove) prestações de contas, sendo todas aprovadas. E repassado a Universidade Federal 
de Lavras um valor de R$2.419.312,03 pago em GRU, referente à ressarcimentos de nome e 
imagem da UFLA, aluguéis, devoluções, entre outras taxas e recursos previstos em contratos e 
convênios. Também foram efetivados um valor de R$1.258.293,88 destinados à obras nas 
dependências da UFLA. 

 

4.1. GESTÃO DE PROJETOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 

 

Como já mencionado, essa é a atividade principal da FUNDECC, e para isso são adotadas algumas 
nomenclaturas e classificação importantes para a operacionalização dos projetos e para as 
prestações de contas. São classificados projetos gerenciados pela FUNDECC, todos aqueles que 
demandas de acompanhamento e que utilizam a infraestrutura da fundação, portanto são 
requisitos para essa classificação: 

 Ter um Plano de Trabalho vinculado a um instrumento jurídico, podendo ser um acordo, 
convênio, contrato ou outro documento assinado pelas instituições partícipes; 

 Apresentar um coordenador responsável pelo acordo, convênio ou contrato; 

 Ter direcionado ao projeto a sua conta bancária ou centro de custo específico pronto 
para o recebimento do recurso; 

 Ser cadastrado no sistema de gestão da fundação. 

A gestão dos projetos realizados pela FUNDECC é iniciada com o cadastro do projeto no sistema 
e com a chegada do seu recurso. Porém, o reconhecimento da receita não se dá com o ingresso 
do recurso na conta bancária da fundação, mas somente quando os recursos são aplicados na 
execução dos projetos. Por esse motivo, a fundação apresentará três valores em seu relatório: 
Recurso Aprovado – todo recurso financeiro aprovado no Plano de Trabalho anexo ao contrato 
ou convênio, esse valor pode ser transferido em uma transferência única ou parcelado em 
diferentes anos; Receita do Projeto – Recurso Aprovado no plano de Trabalho e já transferido 
pela instituição de fomento para a conta da fundação; Despesa Executada no Projeto – todo 
recurso que foi efetivado na execução do projeto. 

O Recurso Aprovado representa o valor financeiro em que a Fundação foi contratada para 
gerenciar, ele é importante para o planejamento de atividades futuras e para a estimativa de 
recursos humanos em que um contrato ou convênio demandará da Fundação. Portanto, 
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influencia no recurso futuro da Fundação e na utilização de seu pessoal e infraestrutura. Dessa 
forma, esse valor é fundamental para direcionar os esforços e as prioridades da FUNDECC, 
indicando a necessidade de novas contratações, como demanda da contratação de softwares, 
de treinamentos, ou ainda, indicando a falta de recurso futuro, sendo necessário planejar novas 
captações financeiras para a manutenção de sua Despesa Operacional e Administrativa. 

A Receita do Projeto, é a parte do Recurso Aprovado que foi transferida para a Fundação, 
portanto, esse é um valor que já está em posse da FUNDECC, e nesse momento é iniciada a 
administração e gestão do recurso. Apesar de esse valor já estar em conta da FUNDAÇÃO, ainda 
não é reconhecido pela contabilidade, pois a FUNDECC segue a orientação contida no Parecer 
MPMG CAOTS/CONTROLADORIA/ nº 118/2019, onde o registro contábil do recebimento dos 
recursos e a aplicação na execução do projeto, são realizados de acordo com a norma vigente, 
Resolução 1.409/2012 – ITG 2002 que reconhece as receitas na medida em que os recursos são 
aplicados (executadas as despesas) nos projetos. 

Neste momento, o projeto já apresenta uma despesa operacional e administrativa parcial, pois 
a Fundação demanda de contas, softwares e de pessoal para realizar o acompanhamento do 
recurso e as devidas prestações de contas para os partícipes do contrato e convênio, mesmo 
sem ter tido gastos efetivados em seu centro de custo. Por conseguinte, os projetos com 
recursos já disponíveis na FUNDECC e que não apresentam movimentação, são projetos que 
proporcionam uma despesa para a Fundação. E agravando a situação, esses projetos, em sua 
maioria, demandam futuramente de ser aditados e ou justificados, o que na visão de uma 
Fundação, representa um alto risco operacional. Pois muitas vezes, é necessário a devolução do 
recurso ou o ajuste nas parcelas dos repasses seguintes, gerando uma redução da receita ou um 
aumento das despesas prevista pela FUNDECC. 

A Despesa Executada representa todo o valor gasto na execução do contrato ou convênio, nesse 
momento esse valor é reconhecido pela contabilidade, e a execução desse valor representa uma 
alta despesa operacional e administrativa, pois para efetivar uma despesa em projetos é 
necessário utilizar toda a infraestrutura e todo o pessoal da FUNDECC. A despesa executada é 
trabalhada de duas diferentes formas pela Fundação, a primeira é pelo setor de projetos e a 
segunda é pelo setor de contabilidade. O setor de projetos, por ser responsável pela 
operacionalização do Plano de Trabalho assinado pelos partícipes do projeto, considera na 
despesa executada, toda a provisão e empenho de recursos, pois esses representam despesas 
futuras que ainda serão efetivadas no projeto, porém são despesas já comprometidas, como 
bolsas, contratações e compras em andamento. O setor de contabilidade, por trabalhar com 
valores bancários, considera na despesa executada somente o valor que foi debitado da conta 
bancária do convênio ou contrato. 

Portanto, projetos que tiveram a entrada de seu recuso em anos anteriores poderão ter o 
reconhecimento contábil de suas receitas apenas no ano vigente, caso seu recurso tenha sido 
aplicado no projeto apenas no ano vigente. E da mesma forma, pode haver projetos que tiveram 
a entrada de seu recurso no ano vigente, porém sua receita ainda não foi reconhecida pela 
contabilidade.  

Por esse motivo, a Fundação sempre trabalha com o gerenciamento de um grande volume de 
projetos, podendo ter movimentação financeira ou não no ano vigente. Dessa forma, a 
Fundação denomina alguns projetos como projetos residuais, esse são representados por todos 
aqueles projetos que são finalizados e a instituição de fomento disponibiliza o recurso 
remanescente para o coordenador utilizar em seu projeto ou instituição, sem prazo pré-definido 
para que o recurso seja gasto. Muitos desses projetos são prorrogados por aditivos sem prever 
um adicional na despesa operacional e administrativa da Fundação. Esses são projetos, que por 
demandarem de uma equipe sempre pronta para o seu atendimento, geram grandes encargos 
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para a Fundação, sendo um passivo contratual que influencia na despesa operacional média 
realmente efetivada pela FUNDECC. 

 

4.2. RECEITAS DOS PROJETOS GERENCIADOS PELA FUNDECC NO ANO DE 2021: 

O quadro abaixo apresenta os recursos recebidos pela Fundação no período de 2021 e que são 
referentes a convênios e contratos gerenciados pela Fundação, a despesa executada nos 
projetos, representando os valores aplicados na execução dos projetos, são ilustrados mais 
adiante. Esses valores são utilizados em algumas estimativas, e auxiliam na construção de um 
panorama geral da Fundação, por meio dele podemos visualizar o direcionamento de esforços 
e prioridades dadas pela Fundação e pelas instituições parceiras, e tende a influenciar mais nos 
resultados financeiros nos anos seguintes. Portanto são dados fundamentais para o 
planejamento financeiro e operacional dos anos de 2022 a 2024, visto que os projetos tendem 
a ter uma duração média de 3 anos. Abaixo são apresentados os contratos, convênios e acordos 
que receberam recurso em 2021, assim como a origem dos recursos, a representatividade de 
cada um e os valores da Receita dos Projetos. 

 

RECEITAS DOS PROJETOS GERENCIADOS PELA FUNDECC NO ANO DE 2021: 

Origem do recurso Quantidade Valores (R$) 

UFLA 

FINEP 5 R$ 3.538.183,26 

FAPEMIG 109 R$ 10.298.126,39 

DIVERSOS* 57 R$ 47.961.679,08 

OUTRAS ORIGENS** 17 R$ 4.640.638,61 

TOTAL 188 R$ 66.438.627,94 
*Maiores detalhamentos dos projetos poderão ser solicitados a nossa diretoria ou ao departamento competente. **Recurso 
proveniente de diversos contratos e convênios da Fundecc que foram firmados com diferentes parceiros externos a Universidade 
Federal de Lavras.  

Em 2021 as receitas provindas da UFLA tiveram um aumento significativo, quando comparado 
com o ano de 2020. Enquanto que projetos, contratos e convênios de outras origens foram 
reduzidos para aproximadamente 24% de seu valor efetivado em 2020. Esses valores refletem 
o cenário da universidade e a nova política adotada pela Fundação em alinhamento com a 
Universidade Federal de Lavras. Nesse contexto, a Fundação reduziu os esforços para contratos 
e convênios firmados com outros parceiros, direcionando a maior parte de sua equipe para o 
atendimento às demandas da UFLA. Esse aumento da receita dos contratos e convênios da UFLA 
são referentes a 6 principais instrumentos, sendo 5 convênios e 1 contrato, que somaram um 
valor de R$ 37.181.679,66, representando aproximadamente 60% de toda a receita provinda da 
UFLA. São eles: 

 Convênio 241/2020 - 906960/2020 – CPRM - R$ 1.918.350,00: Apoio na execução de 
projeto de pesquisa, capacitação, ciência de dados e inovação para a implementação de 
novas tecnologias voltadas para geologia e recursos minerais, gestão territorial, 
hidrologia e hidrogeologia, conforme estabelecido no inciso II, do Art.3º do Decreto 
nº10.426, de 16 de julho de 2020; 

 Convênio 184/2020 - 906695/2020 PRONASOLOS/SICONV - R$ 2.196.000,00: Apoio no 
planejamento, acompanhamento e execução de jornadas de inovação, pesquisas 
científicas e capacitação para a cocriação de soluções tecnológicas para a implantação 
e execução da Plataforma Tecnológica do Programa Nacional de Solos do Brasil - Prona 
Solos, aplicando conceitos, metodologias e ferramentas das áreas de service design, 
user/customer e experience de desing thiking a fim de garantir que o processo de 
descoberta, entendimento e solução de demandas seja feito a partir de uma perspectiva 
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pluridisciplinar e dinâmica, atendendo ao objetivo geral de aumentar e suprir a carência 
por informações de solos no Brasil. 

 FAPEMIG BOLSAS CONVÊNIO 5.23/2021 – R$ 3.266.828,76: Convênio que dá suporte ao 
processo de concessão de cotas à EXECUTORA para outorga e pagamento de bolsas e 
de taxa de bancada do Programa de Apoio à Pós-Graduação – PAPG 

 Convênio 199/2020 - 907957/2020 PLATAFORMA ANA/SICONV - R$ 4.700.000,00: Apoio 
no planejamento, acompanhamento e execução de jornadas de inovação e pesquisas 
científicas para a cocriação de soluções tecnológicas voltadas para os usuários dos 
serviços da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, para as entidades 
governamentais, para o setor produtivo e para a sociedade em geral, aplicando 
conceitos, metodologias e ferramentas das áreas de service design, user/customer 
experience e design thinking a fim de garantir que o processo de descoberta, 
entendimento e solução de demandas seja feito a partir de uma perspectiva 
pluridisciplinar e dinâmica, atendendo transversalmente as temáticas de: hidrologia, 
planejamento de recursos hídricos, operação de reservatórios e eventos críticos, 
regulação de recursos hídricos, segurança de barragens, fiscalização de recursos 
hídricos, saneamento básico e ciência e governança de dados. 

 Convênio 183/2020 - 906694/2020 INMET/SICONV - R$ 8.476.178,00: Apoio a Execução 
de projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológicos para o fortalecimento 
das ações agrometeorológicas do INMET em benefício da agropecuária e da sociedade 
brasileiras e da preservação de recursos naturais; 

 Contrato 22/2020 - VALE UFLA - R$ 16.624.322,90: Avaliação de efeitos ecossistêmicos 
considerando os meios biótico, físico e socioeconômico impactados pelo rompimento 
da barragem da mina de córrego do feijão (brumadinho-mg) - uma abordagem 
interdisciplinar para assistência técnica de perícia na mensuração de danos e reparos 
necessários”. 

 

4.3. RECURSOS APROVADOS, DESPESAS EXECUTADAS E DESPESA OPERACIONAL E 
ADMINISTRATIVA DA FUNDECC REFERENTE AOS PROJETOS GERENCIADOS NO ANO DE 
2021 

O valor de R$ 66.438.627,94 referente a Receita dos Projetos, demonstrado no item acima, 
refere-se ao valor total dos recursos recebidos em contas bancárias destinadas a contratos e 
convênios. A seguir é apresentado um quadro com os projetos que tiveram ao menos uma 
Despesa Executada no ano de 2021 e a Despesa Operacional e Administrativa da FUNDECC. 
Abaixo são apresentados órgãos de fomento, a quantidade de projetos com seus recursos 
aprovados, o total das despesas executadas e a despesa operacional e administrativa efetivada 
pela FUNDECC. 

RECURSOS APROVADOS, DESPESAS EXECUTADAS E DESPESA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA 
DA FUNDECC REFERENTE AOS PROJETOS GERENCIADOS NO ANO DE 2021: 

FONTE DO 
RECURSO 

QUANTIDADE 
RECURSO 

APROVADO* 
DESPESA 

EXECUTADA** 
D.O.A. EFETIVADA 

EM 2021 
% MÉDIO DE 

D.O.A.*** 

FINEP 10 R$ 21.195.542,68 R$ 11.355.753,46 R$ 256.739,23 2,26% 

FAPEMIG 168 R$ 68.851.565,87 R$ 5.458.914,24 R$ 232.874,45 4,27% 

DIVERSOS 199 R$ 158.781.469,08 R$ 36.809.878,13 R$ 3.014.061,72 8,19% 

TOTAL 377 R$ 248.828.577,63 R$ 53.624.545,83 R$ 3.503.675,40 6,53% 

*Recurso Aprovado é o valor aprovado no plano de trabalho vinculado ao convênio/contrato; **Despesa Executada é todo o recurso 
comprometido na execução do projeto em 2021, podendo já ser efetivado, empenhado, contratado e ou provisionado; 
***Percentual médio da Despesa Operacional e Administrativa real da FUNDECC. As nomenclaturas apresentadas na tabela são 
melhores descritas acima, no item “4.1. GESTÃO DE PROJETOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS”.  
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Nesse ano, um total de 376 projetos da Universidade Federal de Lavras tiveram ao menos uma 
movimentação financeira na forma de Despesa Executada. Esses projetos são referentes a 
contratos e convênios assinados pela instituição com uma Recurso Aprovado de R$ 
248.828.577,63 dos quais foram executados em sua execução, um valor total de R$ 
53.624.545,83. Lembrando que nesse valor também estão considerados os recursos 
comprometidos e não efetivados, como empenhos e provisões de bolsas, compras e 
contratações em andamento. O valor total de R$ 3.503.675,40 equivale a despesa operacional 
e administrativa recolhida pela FUNDECC, representou um percentual médio de 6,53% da 
Despesa Executada. Um total de 60% dessa D.O.A. foi referente aos contratos e convênios da 
UFLA, sendo 4 convênios e 1 contrato, que somaram um valor de R$ 2.131.056,16. São eles:  

 Convênio 184/2020 - 906695/2020 PRONASOLOS/SICONV - R$ 151.308,07. Convênio já 
mencionado no item anterior “RECEITAS DOS PROJETOS GERENCIADOS PELA FUNDECC 
NO ANO DE 2021”; 

 Convênio 090/2019 - 883125/2019 - SICONV- R$ 166.051,41: Apoio ao planejamento, 
desenvolvimento, implementação, manutenção, documentação e sustentação da 
Plataforma Tecnológica do Sistema de Cadastro Ambiental Rural - SICAR; 

 Convênio 183/2020 - 906694/2020 INMET/SICONV - R$ 185.097,37. Convênio já 
mencionado no item anterior “RECEITAS DOS PROJETOS GERENCIADOS PELA FUNDECC 
NO ANO DE 2021”; 

 Convênio 181/2020 - 905213/2020 - SICONV - R$ 320.017,99: Inovação e Modernização 
dos recursos tecnológicos aplicados a investigação no âmbito do Ministério Público 
Federal - MPF por meio de demandas de tecnológicas; 

 Contrato 22/2020 - VALE UFLA - R$ 1.308.581,32. Convênio já mencionado no item 
anterior “RECEITAS DOS PROJETOS GERENCIADOS PELA FUNDECC NO ANO DE 2021”. 

 

4.4. NÚMERO DE BOLSAS CONCEDIDAS NO ANO DE 2021 

Todas as bolsas concedidas pela FUNDECC, são exclusivamente de projetos desenvolvidos pela 
UFLA ou algum de seus representantes. Abaixo foi apresentado a relação do quantitativo de 
bolsas, por natureza de beneficiários, e seus respectivos valores: 

 

NATUREZA DE 
BENEFICIÁRIOS 

BOLSAS QUANTIDADE VALOR (R$) 

Discente de graduação 
Bolsa de Iniciação Científica 582 R$ 258.558,93 

Bolsa de Estágio 224 R$ 208.179,04 

Discente de pós-
graduação 

Bolsa de Doutorado 874 R$ 1.990.100,00 

Bolsa de Mestrado 114 R$ 1.776.046,26 

Pós-doutorado Pós-Doutorado 277 R$ 1.104.874,72 

Servidores da UFLA Docentes e Técnicos 368 R$ 878.956,88 

Servidores externos Servidor externo 22 R$ 24.200,00 

Apoio técnico Apoio técnico 154 R$ 350.895,19 

TOTAL 2615 R$ 6.591.811,02 
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As bolsas variam conforme a especificação e valor estabelecido pela instituição de fomento e 
segue abaixo os tipos e valores pagos nos projetos geridos pela Fundecc: 

 

NATUREZA DE BENEFICIÁRIOS BOLSAS VALORES 

Discente de Graduação 

Bolsa de Iniciação Cientifica 1 R$ 400,00 

Bolsa de Iniciação Científica 2 R$ 550,00 

Bolsa - FAPEMIG - BDCTI VI R$ 600,00 

Bolsa Estágio R$ 1.000,00 

Discente pós-graduação 

Bolsa de Mestrado 1  R$ 1.500,00  

Bolsa de Mestrado 2  R$ 1.875,00  

Bolsa - FAPEMIG BDCTI - II  R$ 2.800,00  

Bolsa - FAPEMIG BDTII - III  R$ 1.521,30  

Bolsa - FAPEMIG BDTII - II  R$ 2.186,86  

Bolsa - FAPEMIG BDTII - I  R$ 3.169,37  

Bolsa - FAPEMIG BDCTI - IV  R$ 1.600,00  
Bolsa de Doutorado 1  R$ 2.200,00  

Bolsa de Doutorado 2  R$ 2.750,00  

Bolsa de Pós-Doutorado  R$ 4.100,00  

Bolsa FAPEMIG Pós-Doutorado Sênior   R$ 4.400,00  

Bolsa - FAPEMIG BDCTI - I  R$ 4.100,00  

Servidores externos a UFLA Bolsa do Convênio 243/2019 Fundecc R$ 1.100,00 

Servidores da UFLA 

Bolsa Coordenação/Pesquisador 1  R$ 7.000,00  

Bolsa Coordenação/Pesquisador 2  R$ 5.000,00  

Bolsa Coordenação/Pesquisador 3  R$ 4.215,00  

Bolsa Coordenação/Pesquisador 4  R$ 4.100,00  

Bolsa Coordenação/Pesquisador 5  R$ 4.000,00  

Bolsa Coordenação/Pesquisador 6  R$ 3.500,00  

Bolsa Coordenação/Pesquisador 7  R$ 2.800,00  

Bolsa Coordenação/Pesquisador 8  R$ 2.500,00  

Bolsa Coordenação/Pesquisador 9  R$ 2.100,00  

Bolsa Coordenação/Pesquisador 10  R$ 2.000,00  

Bolsa Coordenação/Pesquisador 11  R$ 1.500,00  

Bolsa Coordenação/Pesquisador 12  R$ 1.450,00  

Bolsa Coordenação/Pesquisador 13  R$ 1.400,00  

Bolsa Coordenação/Pesquisador 14  R$ 1.100,00  

 

Todos os projetos são objeto de prestação de contas financeira e técnica para a Universidade 
Federal de Lavras, onde são apresentadas todas as informações relacionadas à participação de 
servidores e bolsistas. Portanto, todos os processos são avaliados e aprovados pela 
universidade, e estão disponíveis nas pró-reitorias competentes, os pagamentos de servidores 
são aprovados e acompanhados pela Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas da 
UFLA (PRGDP), responsável por planejar, elaborar, propor, implementar, coordenar, 
acompanhar e avaliar as políticas de gestão e desenvolvimento de pessoal e realizar as ações 
relacionadas a procedimentos e acompanhamento da vida funcional do pessoal ativo e 
aposentado, de vínculo temporário e também de pensionistas da UFLA. 
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4.5. RELAÇÃO DOS VALORES REFERENTES AOS PROCESSOS DE IMPORTAÇÃO NO ANO DE 
2021. 

Apresenta-se a seguir, a relação dos equipamentos importados adquiridos nos projetos geridos 
pela FUNDECC e seus respectivos valores. 

Projeto Coordenador SETOR Objeto 
Fonte do 
recurso 

Valor 
Moeda 

estrangeira 

Acordo 004/2020 
Marco Aurélio C. 

Carneiro 
Ciência do 

Solo 

Espectrômetro de 
Fluorescência de Raios-x 
Bruker modelo Tracer 5G 

VALE S.A R$ 210.284,90 $37.712,50 

Convênio 
01.20.0161.00 Finep 

Ref. 01105/20 

Teodorico de C. 
Ramalho 

Biotério 
Central 

Microscópio Confocal FINEP R$ 1.339.600,00 € 200.000,00 

FAPEMIG CRA-
RDP-00079-18 

Renato Gregorin Biologia Rádio transmissores de VHF FAPEMIG R$ 16.853,00 CAD 3.800.00 

Convênio 
01.17.0046.00-
Finep 058/16 

Eduardo Alves 
Laboratório 
Central de 

Microscopia 

Microscópio de Força 
Atômica (MFA) 

FINEP R$ 466.855,14 CHF 75.039.00 

Convênio 
01.17.0030.00-
Finep 0501/16 

Eduardo Alves 
Laboratório 
Central de 

Microscopia 

Microscópio eletrônico de 
varredura feg de ultra alta 

resolução modelo clara gmu 
marca Tescan 

FINEP R$ 2.342.688,00 US$ 441.600,00 

 

4.6. PRESTAÇÕES DE CONTAS SUBMETIDAS PELA FUNDECC NO ANO DE 2021. 

No ano de 2021, foram apresentadas aos financiadores e as instituições parceiras, 139 (cento e 
trinta e nove) prestações de contas, sendo todas aprovadas. Dentro das 139 prestações de 
contas, 14 foram apresentadas com atraso, todas da Universidade Federal de Lavras. Esses 
atrasos tiveram motivos técnicos e não proporcionaram nenhum prejuízo aos contratos ou 
convênios, sendo por diferentes motivos: 3 prestações de contas eram referentes aos convênios 
da universidade, e seus atrasos foram devido à especificação das datas limites de entregas das 
prestações de contas. 11 prestações eram referentes aos projetos da FAPEMIG, 9 devido à falta 
da assinatura dos coordenadores em planilhas exigidas pela própria instituição e 2 prestações 
de contas atrasaram por esperar o retorno da FAPEMIG ao pedido realizado de aditamento do 
projeto, realizado pelos coordenadores.  

O setor de prestação de contas atualmente trabalha com diversas formas e particularidades, 
sendo entre elas a FAPEMIG, CEMIG e EMBRAPII as mais diversificadas. Outra particularidade 
trabalhada pela Fundação é com as empresas que fomentam projetos para a Universidade, 
muitas exigem que a prestação de contas da FUNDECC seja realizada em sistemas próprios, 
estipulando um entreposto da Fundação para essa finalidade. Portanto, esse setor vem 
assumindo cada vez mais importância dentro da FUNDECC, visto que informações compiladas 
por ele, nos permite detectar falhas e adotar melhorias em processos, tendo sempre como 
objetivo trazer segurança para o processo e reduzir perdas da Fundação e de seus parceiros. 

Uma das maiores dificuldades levantada por esse setor, é o descompasso de algumas 
instituições e empresas quanto a elaboração dos projetos e sua fiscalização, em suma maioria, 
os projetos são elaborados por um setor de inovação ou de extensão de novos negócios, e 
descrito em um plano de trabalho o qual é seguido fielmente pela Fundação. Ao término do 
projeto a prestação de contas da Fundação é submetida à fiscalização, que normalmente é 
realizada pelo setor jurídico, contábil ou financeiro, e muitas das despesas previstas 
anteriormente não são aprovadas por esses setores, levando a reprovação desses valores que 
são imediatamente devolvidos por meio de capital próprio da FUNDECC. 
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4.7. INTERVENIÊNCIA EM EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A UFLA NO ANO DE 2021. 

No ano base de 2021, a obra realizada foi objeto do convênio FINEP abaixo identificado, e 
consiste na construção do Centro de Ecologia Aplicada contemplado nos projetos abaixo. 

Projeto Valor para obra em 2021 Recurso Aprovado nos 
convênios 

Convênio 01.13.0372.03 - FINEP Ref. 0650/13 R$779.796,92 3.741.146,00 

Convênio 01.16.0040.00 - FINEP Ref. 0238/15 R$478.496,96 433.246,00 

TOTAL R$1.258.293,88 R$4.174.392,00 

 

4.8. VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS PELA FUNDECC E TRANSFERIDOS AO 
PATRIMÔNIO DA UFLA NO ANO DE 2021. 

No ano de 2021, a Fundação adquiriu 1.133 materiais de consumo no valor de R$1.642.109,51, 
39 itens de material perecível no valor de R$179.995,60 e transferiu em bens permanentes, para 
o patrimônio da Universidade, 146 equipamentos no valor total de R$8.363.120,10. Destacamos 
a aquisição do microscópio eletrônico de varredura FEG de ultra alta resolução – marca TESCAN 
que foi adquirido com recursos do projeto FINEP no valor de R$2.555.998,93. 

Alguns desses materiais foram entregues pela própria Fundação, pelo setor de almoxarifado, 
somando um valor em nota fiscal de R$ 9.125.959,99 referente a 1280 entregas em diferentes 
setores e departamentos da UFLA. Todas as aquisições se deram no âmbito dos projetos, e as 
informações das transferências, além de serem objeto de Termo de Transferência firmado pelos 
representantes da Fundação e da Universidade, integram a prestação de contas financeira do 
respectivo projeto.  

O detalhamento destas informações está disponível em documentos encaminhados para a 
Universidade Federal de Lavras - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES APRESENTADAS A 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS. 

4.9. RESSARCIMENTOS E OUTROS PAGAMENTOS REALIZADOS PELA FUNDECC À UFLA 

No ano de 2021, a Fundação recolheu por meio de GRU os valores relativos a taxas devidas à 
Universidade, por ressarcimento pelo uso do nome em projetos, despesas (água, esgoto, 
telefonia), aluguel de prédios, devolução de saldos remanescentes em projetos, entre outros, 
que totalizaram a quantia de R$2.419.312,03 (dois milhões, quatrocentos e dezenove mil, 
trezentos de doze reais e três centavos). O montante de R$ 2.209.037,77, representando 91,3% 
desse recurso foi arrecadado em 3 processos, são eles:  

 Contrato 22/2020 - VALE UFLA - R$ 1.856.523,78. Convênio já mencionado no item 
anterior “RECEITAS DOS PROJETOS GERENCIADOS PELA FUNDECC NO ANO DE 2021”. 

 Convênio 259/2019 896818/2019 - Observatório/SICONV – R$ 177.577,25. Recurso 
referente a “Devolução do Saldo Remanescente”; 

 FUNDECC – R$ 174.936,74 – Recurso referente ao pagamento de aluguel, telefone, agua 
e esgoto a Universidade Federal de Lavras. 

O detalhamento destas informações está disponível em documentos encaminhados para a 
Universidade Federal de Lavras - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES APRESENTADAS A 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS. 

5. DESEMPENHO FINANCEIRO DA FUNDECC EM 2021  

A FUNDECC fechou o ano de 2021 com superávit de R$ 784.192,00 (setecentos e oitenta e 
quatro mil e cento e noventa e dois reais). E nesse período a Fundação foi auditada pela R&R 
Auditoria e Consultoria, cujo o relatório segue juntamente com as demonstrações contábeis da 
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FUNDECC. A auditoria externa aprovou as demonstrações contábeis da FUNDECC, levantando 
apenas uma ressalva referente ao ativo imobilizado da FUNDECC.  

Antecipando essa problemática apontada pelos auditores, a administração da Fundação já havia 
iniciado a atualização de seu patrimônio, por meio da estruturação de novas práticas de controle 
patrimonial que, inclusive, foram reconhecidas e mencionadas no próprio relatório dos 
auditores. Assim, detalhando melhor nosso inventário, que será finalizado dentro do ano de 
2022.  

Como sugerido, iremos recalcular as depreciações por itens, avaliando se está tendo 
depreciação sobre itens totalmente depreciado, definindo as taxas de depreciação conforme a 
expectativa de vida interna, bem como promover ajustes ao valor recuperável quando 
aplicáveis, conforme as normas de contabilidade da NBC TG 01 e 27. 

Como solicitado pela comissão designada pela portaria da reitoria 643/2021, incumbida de 
analisar e emitir parecer sobre o relatório de atividades e demonstrações contábeis da 
FUNDECC, abaixo são apresentados os Índice de Liquidez Corrente, Índice de Liquidez Seca, 
Índice de Liquidez Imediata, Índice de Geral Quociente Cobertura Total; Índice de Rentabilidade 
do Ativo e o Índice de Rentabilidade do Patrimônio Líquido: 

 

Índices de Liquidez 

 2021 2020 2019 2018 2017 

Liquidez Corrente 1,10 1,12 1,22 1,19 1,13 

Liquidez Seca 1,10 1,12 1,22 1,19 1,13 

Liquidez Imediata 0,96 0,98 1,07 1,03 0,91 

Liquidez Geral 1,10 1,12 1,22 1,19 1,13 

Quociente Cobertura Total 1,11 1,14 1,25 1,23 0,87 

Índice de Rentabilidade 

Rentabilidade do Ativo 1,26% -0,26% 1% 3% 2% 

Rentabilidade do PL 12,71% -2,12% 7% 19% 28% 

 

Devido a vigência de trabalho da FUNDECC - Fundação de apoio sem fins lucrativos - e as normas 
e legislação vigente sobre fundações, a FUNDECC não trabalha com estoques e não efetiva ativo 
realizável a longo prazo e passivo exigível em longo prazo. Dessa forma, mantem seus índices de 
liquidez corrente, seca e geral com o mesmo valor. E a queda desses índices de 2020 para 2021 
pode ser entendida pelo perfil da receita do ano de 2021, a maior diferença da receita de 2020 
para 2021 foi um aumento na receita de projetos, e uma redução da receita própria por 
prestação de serviços. Portanto, a receita da Fundação aumenta junto com suas obrigações com 
terceiros, consequentemente o aumento do ativo circulante é proporcionalmente menor do que 
o aumento do passivo circulante. E esses índices refletem que a Fundação não obteve um ganho 
proporcional ao seu aumento de trabalho na gestão financeira de terceiros. Essa mesma 
variação pode ser observada no índice de liquidez imediata.
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5.1. BALANÇO PATRIMONIAL  

Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Valores Expressos em R$ 1) 

 

Os balanços e demonstrações contábeis da Fundação, bem como Notas Explicativas e Parecer de Auditoria Independente estão 
descritos em documentos adicionais. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nossas ações são pautadas na ética e responsabilidade para a entrega de resultados duradouros 
e sustentáveis, e foi assim, que durante o ano de 2021 esta Direção atuou incansavelmente. Não 
obstante, nossa equipe sempre esteve presente, dedicada e comprometida nos nossos 
propósitos e valores.   

Vale lembrar que a missão da FUNDECC é “apoiar o desenvolvimento de atividades de ensino, 
pesquisa e extensão, como também o desenvolvimento institucional, científico, cultural e 
tecnológico da Universidade Federal de Lavras pelo assessoramento na execução dos projetos e 
administração de recursos financeiros, auferidos com o fim de promover a integração entre 
sociedade/universidade”. E foi em busca de cumprir com esta missão que completamos nosso 
segundo ano de atuação. 

No primeiro ano percorremos um caminho de conhecimento e aprendizado, e a trajetória do 
segundo ano foi com foco nas melhorias dos nossos atendimentos, estruturando mudanças 
relacionadas à comunicação interna da equipe, à incorporação dos novos processos definidos 
pela universidade, bem como a inovação dos nossos processos antigos, sempre com o objetivo 
de melhorar nossa eficiência operacional.  

Cabe, portanto, reafirmar que tais ações realizadas durante o ano de 2021 foram e estão sendo 
implementadas visando à melhoria na qualidade das condições de trabalho de nossos 
colaboradores, além do aprimoramento ao atendimento dos docentes, discente e técnicos da 
Universidade Federal de Lavras. Vale ressaltar que os bons resultados atingidos são decorrentes 
de uma equipe engajada e comprometida, e de laços fortalecidos com nossos parceiros, que nos 
inspiram e confiam no nosso trabalho. 

Agradecemos, assim, nossos colaboradores, parceiros e todos aqueles que direta ou 
indiretamente fazem parte da construção de uma Fundação cada dia mais comprometida e 
sólida! 
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