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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA FUNDAÇÃO DE APOIO
AO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE – PRÓ-IFF

(ANO 2017)

        INTRODUÇÃO

      O presente relatório propõe apreciar as atividades da Fundação a partir da análise do
Relatório Anual de Atividades da instituição, de forma a contribuir para a definição de
indicadores e de parâmetros de avaliação de desempenho, além de auxiliar na análise do
Conselho Superior (CONSUP) do IFFluminense. Para a elaboração do relatório, a
Comissão de Avaliação de Desempenho da Fundação, instituída pela Portaria Nº 606 de 22
de maio de 2018, baseou-se nos dados do Relatório de Atividades 2017 da Fundação Pró-
IFF e dos anos anteriores, bem como nos Relatórios de Avaliações de Desempenho dos
anos anteriores.
     No relatório de atividades do ano de 2017, estão apresentadas informações referentes
aos seguintes elementos: (1) Apresentação; (2) Pró-IFF em números; (3) Considerações
Finais; (4) Anexos;  (5) Tabelas; (6) Gráficos. A comissão cuidou principalmente de avaliar o
item 2, com o auxílio da avaliação do relatório como um todo, em especial às informações
contidas nos anexos. Tal item se desdobra nos seguintes tópicos, que serão discutidos ao
longo do presente documento: 2.1. Síntese da gestão administrativa e orçamentária; 2.2.
Ações realizadas em 2017; 2.3. Manutenção da estrutura da Fundação; 2.4. Orçamento
executado; 2.5. Gerenciamento de projetos.

           2. Pró-IFF em números

           2.1. Síntese da gestão administrativa
       A comissão avalia que não ficou claro como se deu a mudança de sede para o Polo de



Inovação Campos dos Goytacazes (PICG) e esse fato gerou dúvidas em relação às despesas
com a antiga sede administrativa (aluguel, energia, etc) e o pagamento pelo uso do espaço ao
IFFluminense. Quando apresenta as despesas com aquisição de bens, também não ficou
esclarecida a despesa com a aquisição dos “containeres”, descrita na pág. 20 do Relatório de
Atividades.

        2.2 Ações realizadas em 2017
       Nota-se a necessidade de ampliar a atuação da fundação para todo o Instituto, uma vez
que historicamente os campi do IFFluminense que faziam parte do antigo CEFET (campus
Campos Centro e Macaé), são os que a Fundação consegue ter uma atuação mais perene, à
exceção do PICG, que tem na parceria com a Fundação papel chave para a execução de
seus projetos. Todavia, o relatório traz esse planejamento para o ano de 2018 e em 2017 já
foi iniciado esse trabalho junto aos campi, com contratos e convênios executados também
nos campi Bom Jesus do Itabapoana e Cabo Frio.

        2.3 Manutenção da Estrutura da Fundação
        Observou-se a necessidade de terem ficado mais explícitas as demais despesas da
Fundação, como foi feito para o item de despesas “Quadro de pessoal”. Nota-se tal
necessidade especialmente em relação aos itens “Material Permanente” e “Infraestrutura”,
com detalhamento dos gastos com a aquisição dos containers e a manutenção da
infraestrutura, uma vez que houve mudança da sede no ano de 2017 e, portanto, acredita-se
que as despesas descritas no item 2.3.1 (pág. 19) foram distintas ao longo do ano.
        Na Tabela 6 (pág. 21) é apresentada a relação de colaboradores no ano de 2017 e o
referido “Quadro de Pessoal da PRÓ-IFF em 2017” não mostra o Superintendente Geral da
PRÓ-IFF, responsável pela mesma até o final do ano de 2017, cujo nome foi apresentado na
página 2 do Relatório. Por avaliar levante tal informação, a comissão sugere que seja
acrescentado o nome em questão na Tabela 6 (pág. 21) do relatório antes de sua aprovação;
de forma análoga, se outros colaboradores não foram mencionados, sugere-se também a
inclusão antes da aprovação.

        2.4 Orçamento Executado

        2.4.1 Em apoio ao IFF
        Uma das formas de apoio praticado pela Fundação Pró-IFF refere-se ao pagamento
direto de demandas apresentadas pelo IFFluminense, não previstas em projetos, convênios
ou contratos. No Relatório de Atividades de 2017 observa-se um gasto insignificante,
principalmente quando se avalia essa despesa ao longo dos anos. O relatório da comissão de
avaliação do desempenho do ano de 2016, apesar de apontar um aumento de 20,3% nesse
recurso entre os anos de 2016 e 2015, destacava a evidente e acentuada diminuição de tal
assistência. O valor total de recursos empregados no ano de 2016 (R$ 7.502,85)
representavam apenas 2,26% dos recursos no ano de 2012 (R$ 331.384,15) e, para 2017
(R$ 386,67), representa em torno de 0,1%, o que confirma a tendência de forte declínio já



discutida em relatórios anteriores.
        Para além da constatação do declínio da execução de assistência direta ao Instituto,
persiste a dificuldade de avaliar o desempenho desta modalidade de apoio realizada através
do pagamento direto de demandas que não estão previstas em projetos, convênios ou
contratos firmados com a participação da Fundação Pró-IFF. Dentre os fatores que
prejudicam a avaliação de desempenho, reforçam-se alguns pontos persistentes já elencados
na avaliação de desempenho do ano de 2015 e 2016: (a) a ausência de indicadores que
apontem a relação entre solicitações apresentadas e solicitações atendidas; (b) a inexistência
de referências aos procedimentos adotados para a tomada de decisão acerca do atendimento
ou indeferimento das demandas; (c) a inexistência de referências a planejamento orçamentário
ou metas previstas para atendimento de assistência direta que possam ser confrontadas com
as metas atingidas.
        Nesse ponto cabe destacar a justificativa apresentada no relatório para a tomada de
decisão, que se baseou no “caráter de urgência do Polo de Inovação Campos dos
Goytacazes e a indisponibilidade de recursos necessários à execução pelo IFFluminense”
(pág. 22). Essa comissão avalia que tal demanda foi feita e atendida pela Fundação devido à
proximidade do PICG com a Fundação, uma vez que nos últimos anos essencialmente
projetos dessa unidade administrativa foram executados.

        2.4.2 Em Gestão de Projetos do IFFluminense
     Nesse item a comissão teve dificuldade em avaliar os dados mostrados, uma vez que as
informações são apresentadas de forma confusa (Tabelas 09, 10 e 11). Após avaliação,
acredita-se que o objetivo foi apresentar todos os projetos vigentes no ano de 2017 na
Tabela 9, destacando a participação de mais de 2/3 de pessoas vinculadas ao IFFluminense,
atendendo ao disposto em estatuto. Já as duas outras Tabelas seguintes apresentam
separadamente contratos e convênios (Tabela 10) e os Programas desenvolvidos pelo
IFFluminense (Tabela 11).

        Programas
        Em relação aos programas (Tabela 11), foram 16 com saldo ainda no ano de 2017,
dentre os quais 8 vigentes no referido ano. Para todos eles (vigentes ou não), são
apresentadas informações orçamentárias gerais de cada ação, mas não são apresentadas
metas atingidas, comprometendo uma avaliação de desempenho na gestão dos projetos,
como observado também no relatório do ano de 2016. Dos 8 programas vigentes
apresentados, a metade refere-se a eventos organizados pelo IFFluminense.
        Merece destaque a manutenção do funcionamento apenas da “boutique” do campus
Macaé (Tabela 11), que apresentou perfil superavitário no ano de 2016. Todavia, quando é
feito destaque no relatório para “os projetos considerados relevantes para a assistência e
benefício de alunos e comunidade em geral” (pág. 30), há descrição da manutenção de dois
atendentes de balcão para o campus Campos Centro, o que gerou dúvida em relação a essa
informação. Outra dúvida foi em relação ao Projeto Qualidade de Vida que, apesar de não
vigente no ano de 2017 (Tabela 11 e destaque na página 30), teve despesas com pagamento



de bolsas, conforme explicitado na Tabela da página 55 do relatório.
        Como sugerido pela comissão que avaliou o relatório do ano de 2016, foram
apresentadas no relatório de 2017 as descrições mais detalhadas relativas à execução
orçamentária dos programas, como o valor orçamentário total respectivo, os recursos
recebidos e as despesas efetuadas relativas a pagamento de bolsas e aquisição de material
permanente.
         Para apuração de ganhos de eficiência é fundamental que haja, minimamente, a
explicitação de metas previstas, relacionadas aos recursos previstos e resultados obtidos. Na
Tabela 11 é apresentada uma totalização do saldo financeiro positivo relativo aos projetos
desenvolvidos. Porém, como já destacado pela comissão de avaliação de desempenho do
relatório de 2016, este saldo global não permite a avaliação de desempenho global por se
tratarem de ações de perfis variados. Para uma análise do desempenho na gestão dos
projetos é fundamental que sejam explicitados qual a destinação do saldo positivo de cada
ação, a origem do recurso que cobre as despesas em projetos deficitários. Aqui cabe
destacar que, conforme solicitado pela avaliação de 2016, o custo operacional relacionado
ao apoio da Fundação está apresentado para cada projeto desenvolvido.
           
        Contratos e Convênios
        No Relatório de atividades são apresentados 18 instrumentos de parceria a título de
contratos e convênios, dentre os quais 13 vigentes (Tabela 10). Como já apontado em
relatórios anteriores e também para os programas, persistem as dificuldades para a
apreciação de aspectos da execução financeira e da flexibilidade de utilização de recursos
oriundos de saldos de projetos e ações com prazo de execução concluído. A presente
comissão segue sugerindo que, nos próximos relatórios, sejam apresentadas informações
complementares ao “controle finalístico” das parcerias com detalhamento dos recursos
recebidos e despesas efetuadas ao longo dos anos nos quais a ação esteve vigente.
      Da análise da situação dos 18 convênios e contratos, destaca-se que 8  contratos foram
firmados no ano de 2017, enquanto que em 2016 foram firmados 6 e em 2015 não havia sido
realizado nenhum novo contrato. Destes novos contratos, 6 são referentes à ações do Polo
de Inovação do IFFluminense. Esta alteração de cenário em relação ao ano de 2015, que
iniciou em 2016, sugere a atualização das potencialidades da Fundação em seu papel de
apoio às ações do IFF e o papel estratégico para o desenvolvimento do Polo de Inovação.
        Tendo em vista a relevância do Projeto Angola/Brasil e do significativo aporte de
recursos envolvidos, a comissão ressalta a necessidade de maiores informações acerca de
todo o processo e mais especificamente das atividades executadas no ano de 2017 e suas
respectivas metas.
        Considerando que “A Fundação concentra seus esforços e energias na gestão de ações
autossustentáveis, na obtenção de contratos e convênios que prevejam verba para
manutenção física e administrativa da mesma, a fim de que possa manter sua estrutura”
(p.17), reforçamos a indicação do relatório de avaliação de desempenho dos anos anteriores
e recomendamos que a gestão da Fundação Pró-IFF utilize indicadores que contribuam para
a identificação dos fatos geradores relacionados à superação da expectativa orçamentária



inicial, à efetiva ampliação das receitas efetivadas e, também, à situação deficitária.

        DESEMPENHO FINANCEIRO

        No exercício de 2017, a Fundação Pró-IFF apresentou um declínio do montante de
recursos gerenciados, tendência observada desde 2015, conforme mostra a Tabela 1. Com o
objetivo de medir o desempenho financeiro da Fundação Pró-IFF, calculou-se a relação
entre as despesas administrativas e recursos executados, levando em consideração os anos
de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, conforme demonstrado na Tabela 1.

Tabela 1. Relação entre a despesa administrativa e o total de recursos gerenciados dos
projetos nos anos de 2012 a 2017.

 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Despesa Administrativa (R$) 671.000,00 584.060,27 489.798,72 411.205,46 388.295,34 478.215,20

Recursos executados (R$)  6.850.399,99 5.540.867,32 6.662.205,07 4.537.151,13 2.830.730,75 2.086.377,83

Relação despesa/ recursos

executados

0,098=9,8% 0,105=10,5% 0,074=7,4% 0,091=9,1% 0,137=13,7% 0,229=22,9%

Fonte: Relatórios de Atividades e Gerência Administrativa da Fundação.

        Analisando-se a evolução das despesas administrativas ao longo dos anos de 2012 a
2016, percebe-se que, apesar de uma progressiva redução dos valores absolutos referentes
às despesas administrativas, se manteve uma tendência de aumento percentual dessas em
relação aos recursos executados. Como apontado pela comissão que avaliou o relatório de
2016, caso persista, esta tendência pode ser ameaçadora à manutenção de uma adequada
estrutura de apoio para a fundação. Desse modo, observou-se que em 2017 a Fundação
seguiu no sentido de trabalhar a redução de suas despesas administrativas, principalmente
reduzindo seu quadro de funcionários. Todavia, de imediato, tal ação levou à geração de
aumento de suas despesas, refletido nos itens “encargos sociais” e “rescisões trabalhistas”
(pág. 19). Outro item de que contribuiu para o aumento das despesas administrativas da
Fundação no ano de 2017 foi “Material Permanente”, no valor de R$ 57.600,00, não
explicitado no relatório, mas que a comissão acredita ser proveniente da aquisição dos 4
(quatro) containers agregados para abrigar as instalações da Fundação em área do PICG.
        Desconsiderando as despesas trabalhistas geradas com as rescisões e a despesa com ao
que acredita ser a aquisição dos containers, observa-se que a instituição segue no sentido de
redução de suas despesas administrativas. Entretanto, como é observada também a
persistência da queda dos valores de recursos executados, faz-se necessário que a fundação
intensifique a busca de novos convênios, contratos e projetos, possibilitando assim o aumento
de suas Receitas para garantir sua sobrevivência e manutenção.

          CONCLUSÕES

          Por meio da análise do Relatório de Atividades 2017, conclui-se que a Fundação Pró-
IFF implementou parcialmente as sugestões apresentadas pela Comissão de Avaliação de



Desempenho em seu relatório anterior, referente às atividades do ano de 2016.
      As ações desenvolvidas pela Fundação Pró-IFF no ano de 2017 demonstram a sua
importância para o apoio às ações de ensino, pesquisa e extensão do IFFluminense. Esta
importância assume um caráter estratégico com a assinatura do Termo de Cooperação entre
o IFFluminense e Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial – EMBRAPII, em
setembro de 2015 e com o início das ações dos contratos firmados no desenvolvimento das
ações do Polo de Inovação. A Fundação Pró-IFF tem papel fundamental junto a essa
unidade do IFFluminense, pois é a executora financeira de todos os projetos do PICG. Foi
possível observar, assim como nos anos anteriores, que a Fundação realizou suas atividades
junto ao PICG de forma eficiente e atendendo satisfatoriamente as necessidades dos
projetos.
            Para que a autossuficiência financeira da Fundação Pró-IFF seja alcançada, a
Comissão de Avaliação do Desempenho da Fundação novamente recomenda a ampliação
das seguintes ações, muitas das quais já explicitadas no planejamento para o ano de 2018:

a. realização e registro de levantamento de oportunidades;
b. alimentação e atualização do site com informações sobre os projetos realizados;
c. assessoramento na elaboração de projetos de pesquisa e de propostas de

prestação de serviços nos formatos adequados;
d. adoção de estratégias de prospecção para captação de projetos, contratos e

convênios que envolvam todos os campi do IFFluminense;
e. incluir discentes nas estratégias de prospecção de projetos, contratos e

convênio;
f. adoção de um sistema de gerenciamento das propostas de projetos recebidas e

de acompanhamento dos projetos aprovados;
g. uma modelagem das suas atividades através de uma abordagem na gestão de

processos;
h. elaboração de metas mensuráveis de ação para a Fundação Pró-IFF;
a. explicitar as regras e práticas que balizam os lançamentos a respeito da

execução financeira e execução física dos projetos, evidenciando as metas
previstas e as metas atingidas.

         Como recomendação especificamente em relação ao Curso Preparatório PROTEC
PRÓ-IFF a Comissão sugere que a Fundação reavalie, junto ao IFFluminense, a reserva de
vagas para filhos de servidores ativos e inativos do IFFluminense para estudarem
gratuitamente no referido curso preparatório. O que se sugere é que se mantenha
exclusivamente a regra para reserva de 50% das vagas a bolsistas apenas para estudantes
provenientes da rede pública de ensino, independente de serem ou não filhos de servidores
do IFFluminense.
         A Comissão de Avaliação de Desempenho da Fundação sugere ainda a elaboração de
um calendário padrão a ser seguido anualmente, no sentido de ser possível a otimização dos
prazos de análises das comissões, garantindo assim tempo adequado aos integrantes da



comissão. Nesse sentido, a Tabela 2 apresenta uma proposta de modelo de calendário.

Tabela 2 – Proposta de modelo de calendário de avaliação do desempenho da
Fundação Pró-IFF

Atividade Responsável Interessado/Endereçado Via Prazo

Elaboração do

Relatório Anual de

Gestão (RAG)

Fundação –

Superintendência

Geral

IFF – Gabinete da

Reitoria

Ofício e E-mail. Até o final do 3º mês

do ano subsequente

ao do relatório.

Atualização da

Comissão de

Avaliação do

Desempenho (CAD)

IFF – Conselho

Superior

IFF – Gabinete da

Reitoria

Portaria e E-mail. Até o final do 3º mês

do ano subsequente

ao do relatório.

Análise do Relatório

Anual de Gestão

IFF – CAD IFF – Conselho Superior SUAP e E-mail

institucional.

2 meses – a contar

após o recebimento

do RAG e da

definição da CAD.

Juliana Goncalves Vidigal (1433068)

DIRETORIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E RELAÇÕES EMPRESARIAIS
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