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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA FUNDAÇÃO 
 DE APOIO AO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE – PRÓ-IFF (ANO 2012) 

 
Introdução 
 
 No ano de 2012, a FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO, PEQUISA E 
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO FLUMINENSE - PRÓ-IFF 
prosseguiu apoiando ao Instituto Federal Fluminense – IFFluminense, dando suporte 
aos projetos de pesquisa, ensino e extensão e de desenvolvimento institucional, 
científico e tecnológico. Para o desenvolvimento de suas atividades, a Fundação 
Pró-IFF possui Registro de Credenciamento junto ao MEC/MCTI, renovado em 2012 

O Decreto 7.423, de 31 de dezembro de 2010, que regulamenta a Lei de 
Fundações de Apoio n.º 8.958/1994, introduziu mudanças significativas no 
relacionamento das Instituições de Ensino e suas fundações de apoio, e necessitou 
de novas regulamentações do Instituto e da própria Fundação. As alterações 
provocadas por um novo marco regulatório legal demandaram alterações nas 
relações estabelecidas entre as Instituições de ensino e suas Fundações de Apoio, 
de forma a tornar essa relação mais eficiente e adequada às novas 
regulamentações.  
 No IFFluminense, devido as novas normativas estabelecidas na Resolução 
25/2012 do Conselho Superior do IFFluminense, foi necessário um processo de 
reestruturação das atividades da Fundação. O Parágrafo Único do Art. 6º da citada 
Resolução estabelece que: “O Reitor nomeará Comissão de Avaliação do 
Desempenho da fundação de apoio encarregada de definir os indicadores e 
parâmetros de avaliação de desempenho da fundação de apoio, coletar dados de 
outras fundações de apoio para proporcionar o desempenho comparado, e emitir 
relatório de avaliação”. Esta Comissão foi nomeada pela Portaria 94,  de 06 de 
fevereiro de 2013, que atuou na coleta de informações para emissão do presente 
relatório. 

 
 

Papel da Fundação Pró-IFF  
 

 O Instituto Federal Fluminense é sinônimo de excelência e tem sido referência 
no Brasil, pois seu desenvolvimento tecnológico e científico é resultado do amplo 
investimento do governo e de sua comunidade acadêmica em pesquisa, ensino e 
extensão. Para viabilizar tais ações de forma eficaz, o papel da Fundação na gestão 
administrativa dos projetos é fundamental, enquanto parceira estratégica do Instituto 
para a produção de conhecimentos e de novas tecnologias. 
 Nesse sentido, a Fundação Pró-IFF apoia diretamente o Instituto Federal 
Fluminense na consecução de seus objetivos (o ensino, a pesquisa e a extensão), 
promovendo o desenvolvimento científico e tecnológico, as atividades artísticas e 
culturais, a preservação do meio ambiente e a cooperação entre o IFFluminense e 
outros órgãos e instituições, fazendo chegar essas ações à comunidade acadêmica 
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e à sociedade. Ela tem possibilitado o avanço tecnológico do Instituto, aprimorando 
a qualidade da pesquisa, do ensino e da extenão na sua região de atuação. 
 A Fundação Pró-IFF é forte parceira do Instituto Federal Fluminense em todas 
as áreas do conhecimento e atua como interface junto às entidades e agências de 
financiamento e fomento à pesquisa, sejam elas públicas ou privadas, nacionais ou 
estrangeiras. Realiza ainda o levantamento de oportunidades, a assessoria na 
elaboração de projetos de pesquisa e de propostas de prestação de serviços, 
negociações de convênios e contratos, além do gerenciamento de recursos 
financeiros de projetos do IFFluminense. 
 Sempre em estreita consonância com a Administração Superior do Instituto, 
figuram, entre as principais atividades da Fundação Pró-IFF, a divulgação e fomento 
aos programas, planos, projetos e atividades de ensino, pesquisa e extensão 
promovidos pelo IFFluminense.  
 Para apoiar o IFFluminense, a Fundação executa as seguintes ações. 
 

 Celebração de convênios, contratos, acordos, ajustes e outras formas de 
estabelecer relações entre o IFFluminense e instituições de ensino, pesquisa e 
extensão; órgãos de fomento e de financiamento; entidades públicas e privadas; 
empresas e sociedade em geral nas áreas de Educação e Ciências Humanas, 
Ciências Agrárias, Ciências Biológicas e da Saúde, de Ciências Exatas e de 
Tecnologia, inclusive com os respectivos Ministérios, visando ao desenvolvimento de 
pesquisa, capacitação, ensino e extensão. 
 Promoção de cursos, seminários, congressos e outros eventos de 
capacitação, informação e difusão de conhecimentos científicos e culturais, incluindo 
suporte operacional a eventos. 
 Apoio ao oferecimento, após autorização e sob coordenação acadêmica dos 
setores competentes do IFFluminense, de cursos de atualização científica, 
aperfeiçoamento profissional, extensão cultural e artística, extensão universitária, 
especialização e outros que possam constituir instrumentos para mais acesso ao 
conhecimento.  
 Divulgação e aplicação do conhecimento didático, científico, tecnológico e 
artístico do IFFluminense por meio da consolidação, do registro e do gerenciamento 
de direitos de propriedade intelectual. 
 Divulgação e fomento dos programas, planos, projetos e atividades de 
pesquisa e extensão do IFFluminense, captação de recursos, gerenciamento de 
recursos externos, elaboração de prestação de contas e subsídios a relatórios. 
 Divulgação e fomento da prestação de serviços técnico-científicos do 
IFFluminense; gerenciamento da prestação de serviços nas áreas administrativa, 
contábil, financeira e tributária; e alocação dos recursos humanos e materiais, de 
infraestrutura, equipamentos e de consumo que se fizerem necessários. 
 Instituição de fundos de apoio específicos para as atividades de ensino, 
pesquisa, extensão, culturais e assistenciais do IFFluminense. 
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 Instituição de programas de incremento nas condições de trabalho, 
capacitação de pessoal, infraestrutura e modernização de equipamentos, visando 
aos servidores do IFFluminense. 
 Realização de concursos públicos para admissão de pessoal para quaisquer 
órgãos públicos ou privados e de concursos vestibulares para admissão de alunos 
para quaisquer Instituições de Ensino Superior. 
 Captação e gerenciamento de recursos externos. 
 Concessão de bolsas de estudo, de pesquisa ou de extensão para o corpo 
docente, técnico-administrativo e discente do IFFluminense. 
 Contribuição para a manutenção dos objetivos finalísticos do IFFluminense, 
desenvolvendo atividades e realizando receitas a partir de excedentes de pesquisa 
ou de extensão e da promoção institucional. 
 Suporte operacional em eventos científicos e culturais, inclusive aos eventos 
relacionados a formaturas. 
 
 
Projetos Gerenciados 
 
 De acordo com dados fornecidos pela Gerência de Administração da 
Fundação Pró-IFF, no ano de 2012, houve o gerenciamento de 27 projetos para a 
execução de ações indicadas acima. Os projetos apoiados são relacionados aos 
diversos campi e setores do IFFluminense. Os projetos beneficiaram diretamente 
2182 alunos, os quais trabalharam na execucação das atividades, participaram de 
cursos de capacitação ou receberam alguma forma de apoio estudantil. Foram 
também beneficiados 153 servidores do IFFluminense, os quais trabalharam 
diretamente na execução dos projetos ou tiveram alguma forma de apoio para 
desenvolvimento de suas atividas de pesquisa, ensino e/ou extensão. 
 Durante o ano de 2012, também foram realizadas articulações para novos 
projetos se iniciarem em 2013. O apoio no gerenciamento de projetos do 
IFFluminense, através da administração de convênios e contratos, permitiu maior 
agilidade na execução dos mesmos, facilitando aos pesquisadores e extensionistas 
o desenvolvimento de suas atividades. A estrutura da Fundação contribui no 
estabelecimento de interface com empresas e instituições públicas e particulares e 
ofereceu assistência na assinatura e no gerenciamento dos projetos. 
 Para o gerenciamento dos projetos, a Fundação observa as normas de direito 
público concernentes a licitações e contratos, além daquelas aprovadas nos 
programas, planos e projetos de ensino, pesquisa e extensão pelas instâncias 
acadêmicas competentes do IFFluminense. 
 Para aprimorar o processo gerencial das ações apoiadas, foi criado em 2012 
o “Formulário de Caracterização de Projetos”, que deve ser preenchido pelas 
instâncias do IFFluminense antes dos projetos se iniciarem e contém, num só 
documento, o atendimento às exigências legais para o desenvolvimento do projeto, 
como a autorização da Pró-Reitoria envolvida e da Direção do Campus, a relação 
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dos servidores envolvidos e carga horária no projeto, bem como o valor que caberá 
ao Instituto naquele projeto.  
 
 
Desempenho Operacional 
 
 Os dados do Relatório de Atividades da Fundação Pró-IFF referente ao ano 
de 2012,  aprovado pelos Conselhos Deliberativo e Fiscal, demonstram que do total 
de 447 pessoas envolvidas na execução dos contratos e convênios, 367  fazem 
parte da comunidade interna do IFFluminense, incluindo servidores e alunos, 
representando um percentual de 82,1%, o que atende à legislação que estabelece o 
parâmetro de pelo menos 2/3 (dois terços) de pessoal da instituição apoiada. 
 
 
Desempenho Financeiro 
 

A Figura 1 ilustra a evolução da relação entre a despesa total, realizada pela 
Fundação, considerando todas as despesas dos projetos em andamento (pessoal, 
encargos, material de consumo, material permanente, livros  etc), e a despesa com 
manutenção da Fundação (exclusive convênios). Neste gráfico, observa-se que as 
despesas com manutenção da Fundação mantêm-se baixas em relação ao todal de 
despesa dos projetos.  

 

É importante também ressaltar que, no exercício 2012, o investimento total 
realizado na viabilização do funcionamento da Fundação correspondeu a apenas 
9,84% do total de recursos executados no exercício, incluindo a execução de 
contratos e convênios, percentual baixo em relação ao volume de recursos 
administrados (Figura 2).  
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Figura 1. Evolução da relação despesa total x despesa da Fundação (exclusive 
convênios) no período de 2008 a 2012. 
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Fonte: Relatorio de Atividades da Fundação Pró-IFF, 2012. 
 

 
Figura 2. Relação entre as despesas de manutenção da Fundação Pró-IFF  e a 

despesa 
total no 
ano de 
2012. 

Fonte: 
Relatori

o de 
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es da 
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o Pró-

IFF, 
2012. 
 

N
o 

sentido 
de parametrizar o desempenho financeiro da Fundação Pró-IFF, foi calculada a 
relação entre a despesa adminstrativa e o total de recursos gerenciados dos projetos 
para os anos de 2011 e 2012, conforme demonstrado na Tabela 1. 
 
Tabela 1. Relação entre a despesa administrativa e o total de recursos gerenciados 
dos projetos nos anos de 2011 e 2012. 
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 2012 2011 

Despesa Administrativa R$ 572.993,86 R$ 898.687,52 

Recursos gerenciados dos projetos R$ 5.685.918,67 R$ 4.386.601,67 

Relação despesa/recursos totais 0,10 = 10% 0,20 = 20% 

Fonte: Superintendência da Fundação Pró-IFF e Relatório de Atividades 2012. 
 
 Dividindo-se as despesas administrativas totais da Fundação pelos recursos 
totais de todos os projetos por ela gerenciados, observa-se um ganho de eficiência. 
Ressalte-se que quanto menor a relação, maior a eficiência, gerando um indicador 
de autossuficiência econômica. Portanto, observa-se um aumento da eficiência em 
relação ao exercício de 2011.  
 
Conclusão 
 

 Na análise dos dados para a confecção deste relatório, constatou-se a 
importância da Fundação Pró-IFF, única fundação de apoio ao IFFluminense, para a 
execução de projetos nas suas áreas de pesquisa, extensão, inovação e do 
incentivo à cultura.  

 

A realização das ações de ensino, pesquisa e extensão do IFFluminense e a 
difusão dos conhecimentos gerados para a sociedade têm sido facilitados pelo 
trabalho desenvolvido pela Fundação, em harmonia com a administração superior 
do Instituto e a administração dos campi. 

 
 Considerando os dados constantes no Relatório de Atividades -- 2012 da 

Fundação e as informações complementares apresentadas pela Fundação Pró-IFF, 
conclui-se que a mesma apoiou na execução operacional dos projetos, ajudando ao 
Instituto Federal Fluminense alcançar suas metas, estabelecidas no seu Plano de 
Desenvolvimento Institucional, e atendendo à Legislação em vigor. 
 

                        Campos dos Goytacazes,  19  de julho de 2013. 
 
____________________________              _____________________________ 
            Ana Mary Fonseca Barreto                          Gustavo Gomes Lopes 
 
____________________________             ______________________________ 
     Sandra de Miranda Soares                               Simone Vasconcelos Silva 
 
____________________________              
            Vitor Bastos Tostes                                                                               


