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Apresentação 
 

Este documento apresenta as 

atividades realizadas pela Fundação de 

Apoio à Educação, Pesquisa e 

Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico Fluminense – PRÓ-IFF em 

2021 no cumprimento de sua missão e 

em estrita observância aos objetivos 

estatutários para os quais foi criada. 

O Relatório Anual de Gestão 

2021 é uma síntese dos resultados 

operacionais da gestão de projetos e 

atividades realizadas nas áreas de ensino, pesquisa, extensão e inovação em apoio 

administrativo e financeiro com foco na parceria com o Instituto Federal Fluminense - 

IFFluminense, instituição apoiada pela PRÓ-IFF. 

A primeira parte do Relatório apresenta a instituição PRÓ-IFF abordando aspectos 

como: Identidade Organizacional, Forma de Atuação e Mecanismos de Controle da 

Fundação.  

A segunda parte revela a Fundação nas atividades da gestão administrativa e 

orçamentária, a saber: ações institucionais executadas, manutenção da estrutura da sede, 

orçamento executado, gerenciamento de projetos, contendo a ilustração com tabelas e 

gráficos que possibilitam dimensionar o volume de trabalho realizado pela PRÓ-IFF. 

A terceira parte inclui as considerações finais e indicadores da gestão 2021.  

Por fim, a última parte apresenta o Balanço Patrimonial e o Relatório da Auditoria 

Independente sobre as Demonstrações Contábeis para o exercício de 2021. 

O Relatório Anual de Gestão 2021 é um instrumento de avaliação da gestão e de 

prestação de contas das ações gerenciadas pela Fundação. É também uma oportunidade 

para a reflexão, para a contínua melhoria e para o agradecimento aos colaboradores da 

PRÓ-IFF, aos coordenadores, pesquisadores, aos parceiros e financiadores que pelo seu 

envolvimento na execução de projetos contribuem para o desenvolvimento da educação, 

ciência, da tecnologia e inovação. 
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Palavra da  

Superintendência 

Em 2021 os desafios foram enormes 
para a manutenção da Fundação viva 
e sintonizada com suas apoiadas, 
sobretudo pelo cenário sanitário ainda 
marcado pela pandemia do 
Coronavirus, agravando a crise 
financeira e as perspectivas de 
concretização de novos projetos, 
levando a Fundação a adotar medidas 
para a sua manutenção. 

Assim, a PRÓ-IFF não mediu 
esforços, intensificando suas ações 
em prol da subsistência da entidade, 
buscando trabalhar ativamente na 
captação e fomento de projetos, por 
meio de parcerias entre o setor público 
e o privado sempre com envolvimento 
dos órgãos de controle para maior 
segurança jurídica dos possíveis 
instrumentos.  

Com esse cenário, foi relevante a 
análise crítica dos riscos e 
oportunidades e as tendências 
apresentadas, impelindo-nos a uma 
reflexão cada vez maior que, 
necessariamente, questiona os 
procedimentos adotados e os 
resultados obtidos para alavancar 
ações mais  

agressivas no ano de 2022, de modo a 
promover transformações urgentes em 
seu funcionamento. 

Todas as ações implementadas em 
2021 visaram à redução de custos 
operacionais para a sustentabilidade 
da Fundação, bem como sua 
consolidação como uma parceira 
estratégica dos setores da economia, 
em razão de suas características 
administrativas e legais que permitem 
a composição de arranjos. modernos, 
compatíveis com a velocidade da 
produção do conhecimento científico e 
tecnológico, interagindo e articulando 
junto ao segmento acadêmico, 
empresarial e governamental, 
possibilitando maior relacionamento 
entre o IFFluminense e o setor 
produtivo.  

Nosso desejo é que, para os anos 
que seguem os esforços e energias 
sejam concentrados na gestão de 
ações autossustentáveis, 
possibilitando que a Fundação cresça 
gradativamente, ampliando o prestígio 
e protagonismo na gestão de projetos, 
e consolidando-se como importante 
instrumento de apoio às instituições 
apoiadas, sempre em consonância 
com nossos valores e nossa missão, 
além de atuar com excelência e 
transparência. 
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1.1 Identidade Organizacional 

A Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico Fluminense – PRÓ-IFF, foi criada por pessoas jurídicas e órgãos da 

administração pública, com a finalidade de apoiar o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia Fluminense – IFFluminense, na consecução de objetivos relacionados com 

ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico, e 

contribuir para a promoção do desenvolvimento científico, tecnológico, artístico e cultural, da 

preservação ambiental e para o aprimoramento das relações entre o IFFluminense, a sua 

comunidade e a sociedade. 

Foi legalmente instituída como pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, 

com sede e foro na Comarca de Campos dos Goytacazes/RJ, nos termos da escritura 

pública lavrada e registrada em 27/07/2000, sob o nº 068, no Livro 055, às folhas 167/173, 

no Cartório do 8º Ofício da Comarca de Campos dos Goytacazes/RJ. e última alteração 

mediante escritura pública sob o nº 094, no Livro 075, às folhas 168/175, registrada em 

27/01/2021, no mesmo Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas 

Jurídicas – 8º Ofício. 

A última alteração estatutária, mediante escritura pública sob o nº 094, no Livro 075, 

às folhas 168/175, registrada em 27/01/2021, no mesmo Cartório de Registro de Títulos e 

Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas – 8º Ofício permitiu que a PRÓ-IFF passasse a 

gerenciar os recursos oriundos dos projetos da Universidade Estadual do Norte Fluminense 

Darcy Ribeiro – UENF, sendo a relação institucional com a Universidade autorizada pela 

I- A Instituição PRÓ-IFF 
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Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI como fundação de apoio à 

UENF, através do Certificado SECTI de 4/10/2021. 

Reconhecida como de utilidade pública municipal pela Lei nº 7.042, de 11/04/2001, e 

registrada e recredenciada no Ministério da Educação e no Ministério da Ciência, Tecnologia 

e Inovação como fundação de apoio ao IFFluminense pela portaria conjunta nº 21 de 09 de 

março de 2017, com recredenciamento aprovado, mediante Ato Conjunto MEC/MCTI pela 

portaria nº 194, de 11/01/2022, a PRÓ-IFF vem atuando, ao longo dos anos, com eficiência 

no relacionamento com o IFFluminense, desempenhando funções essenciais à gerência de 

projetos e viabilizando a prospecção de novas parcerias. 

Sua relação institucional com o Instituto Federal Fluminense está regulamentada 

pela Lei Federal nº 8.958/1994 e pelo Decreto nº 7.423/2010.  

Instituidores 

A Fundação foi criada por 10 instituidores, no entanto, atualmente compõem o Colégio 

de Instituidores os entes relacionados abaixo: 

 Águas do Paraíba S/A  

 M.J. Contato Engenharia Ltda 

 Indústria de Mármores Italva Ltda 

 Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes 

 Prefeitura Municipal de Cardoso Moreira 

 Prefeitura Municipal de Quissamã 

 Prefeitura Municipal de São João da Barra  

 Purac Sínteses Indústria e Comércio Ltda 

 Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense - SINDIPETRO/NF  

 

Cabe aos seus membros eleger um membro externo, sem vínculo com a instituição 

apoiada, para compor o Conselho Deliberativo. 

 
1.2 Missão Institucional  

Contribuir para a promoção do desenvolvimento regional nas áreas científicas, 

tecnológicas, artísticas e culturais, da preservação ambiental e para o aprimoramento das 

relações do IFFluminense com a sua comunidade e com a sociedade em geral, estimulando 

o desenvolvimento de soluções tecnológicas e estendendo seus benefícios à comunidade. 

1.3 Princípios Norteadores  

Direcionam o Plano de Ação da Fundação os princípios norteadores definidos na 

Tabela 1, de modo a maximizar os resultados previstos pela equipe de gestão, devendo os 

mesmos estar presentes nos níveis estratégicos e operacionais da administração. 
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Tabela 1 - Princípios Norteadores 

Excelência na 
Gestão 

Busca constante da excelência a partir da aplicação do aprendizado 
organizacional, do incentivo à cultura da inovação, da orientação em processos e 
informações, do aprofundamento do conhecimento do público-alvo e do 
desenvolvimento de parcerias e da execução de processos contínuos de 
monitoramento e avaliação das Linhas de Ação da Fundação. 

Eficiência 

Busca permanente dos meios mais econômicos e viáveis, utilizando a 
racionalidade econômica para maximizar os resultados e minimizar os custos da 
instituição, ou seja, fazendo o melhor com menores custos, utilizando com 
inteligência os recursos sob sua responsabilidade. 

Eficácia 
Uso da capacidade de conseguir resultados, por meio da escolha de objetivos 
estratégicos mais adequados ao escopo do fomento à CT&I, utilizando os 
melhores meios de alcançá-los no âmbito de sua atuação. 

Efetividade 
Priorização dos interesses e necessidades da sociedade na elaboração e fomento 
das políticas públicas na área de CT&I, primando pela qualidade dos resultados. 

 

1.4 Finalidades Estatutárias 

I - apoiar o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense – 

INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE - mediante a promoção e subsídio a projetos, 

eventos e atividades de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, 

científico e tecnológico, estímulo à inovação, cultura, letras, artes, desportos e meio 

ambiente, inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à sua execução; 

II - apoiar a Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro - UENF, em 

conformidade com os objetivos deste artigo e seus incisos;   

III - zelar para que os convênios, contratos, ajustes e acordos em que figure na 

qualidade de fundação de apoio ao IFFluminense e a UENF atendam aos objetivos das 

partes envolvidas e à legislação vigente; 

IV - divulgar e fomentar a prestação de serviços técnicos especializados do INSTITUTO 

FEDERAL FLUMINENSE e a UENF perante a sociedade, bem como auxiliar na 

manutenção de suas atividades em consonância com a política de ensino, pesquisa e 

extensão definida no âmbito das Instituições e com o Plano de Desenvolvimento 

Institucional previamente aprovado por elas; 

V – gerenciar e instrumentalizar a aquisição de bens e serviços, nacionais ou 

estrangeiros, necessários ao desempenho de atividades e projetos sob sua 

responsabilidade enquanto fundação de apoio ao INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE 

e à UENF; 

VI — estimular e promover estudos, pesquisas e programas de capacitação, consultoria 

de alto nível e prestação de serviços técnicos especializados nas diversas áreas do 

conhecimento. 

§1º. Na elaboração de programas e projetos que envolvam os interesses do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense – INSTITUTO FEDERAL 

FLUMINENSE e da UENF, deverá ser observada a política de ensino, pesquisa e 

extensão definida no âmbito das Instituições. 

§2º. Na elaboração de programas e projetos, a Fundação deverá compatibilizar custos 

e eficiência, em função dos recursos físicos, operacionais e financeiros disponíveis, 
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mantendo orçamento anual com previsão discriminada das receitas e das despesas 

autorizadas. 

§3º. Na execução de convênios, contratos, acordos e/ou ajustes de recursos públicos, a 

Fundação submeter-se-á aos princípios da Lei nº 8.958/94 e demais disposições 

aplicáveis. 

§4º. Entende-se por desenvolvimento institucional os programas, operações especiais, 

inclusive de natureza infra estrutural, material e à melhoria mensurável das condições 

do INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE e da UENF, para cumprimento da missão, 

conforme descrita no Plano de Desenvolvimento Institucional, vedada em qualquer 

caso a contratação de objetos genéricos desvinculados de projetos específicos. 

§5º. A atuação da Fundação em projetos de desenvolvimento institucional para 

melhoria de infraestrutura do INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE e da UENF limitar-

se-á às obras laboratoriais e à aquisição de materiais equipamentos e outros insumos 

diretamente relacionados às atividades de inovação, pesquisa científica e tecnológica. 

  

1.5 Estrutura Organizacional 

A Estrutura da Fundação é composta pelos Órgãos da Administração, a saber: 

Conselho Deliberativo, Superintendência e Conselho Fiscal. Os membros desses Conselhos 

desempenham suas funções conforme definido no Estatuto. 

a) Conselho Deliberativo - É o órgão máximo de deliberação, composto por 9 (nove) 

membros, com mandato de 2 (dois) anos, com exceção do Reitor. 

b) Superintendência - Responde pela administração geral, coordenação, supervisão 

e controle das atividades operacionais, sendo constituída pelo Superintendente, 

por indicação do Presidente do Conselho Deliberativo e aprovação pelo Conselho 

Deliberativo. 

c) Conselho Fiscal - É o órgão fiscalizador das ações contábil e financeira, sendo 

integrado por 3 (três) membros, com mandato de 2 (dois) anos. 

Todos os membros têm vinculação direta com o IFFluminense, com exceção de um 

membro externo do Conselho Deliberativo sem vínculo com a instituição apoiada, conforme 

previsão legal. 

UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO 

Para a gestão de projetos a estrutura administrativa da PRÓ-IFF conta hoje com 02 

(dois) colaboradores distribuídos em diferentes unidades, ligados à Superintendência, os 

quais sejam: Setor Administrativo, Setor Financeiro e 01 (hum) estagiário de Administração, 

além das Assessorias Jurídica, Contábil e de Recursos Humanos que assessoram e 

assistem a Administração da Fundação no âmbito de suas competências.  
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1.6 Documentação Legal da PRÓ-IFF 

A legalização da Fundação ao longo dos anos, desde a sua criação é comprovada 

por uma série de documentos que confirmam sua condição para se conectar com as 

instituições apoiadas, conforme demonstrado na tabela 2, na página seguinte.  

Tabela 2 - Documentação Legal da PRÓ-IFF 

Discriminação Data 

Escritura Pública 27/10/2000 

Utilidade Pública Municipal 11/04/2001 

CNPJ 27/07/2000 

Alteração Estatutária 27/01/2021 

Registro junto ao Ministério da Educação e Ministério da Ciência e 

Tecnologia e Inovação, de acordo com a Lei 8.958/94, autorizando a 

atuação da PRÓ-IFF como fundação de apoio ao IFFluminense 

Portaria MEC nº 21 

de 

09/03/2017 

Registro e credenciamento junto à Secretaria Estadual de Ciência, 

Tecnologia e Inovação como fundação de apoio à UENF 

Certificado SECTI de 

4/10/2021 – processo 

SEI -

60016/000505/2021 

Registro junto ao Ministério da Educação e Ministério da Ciência e 

Tecnologia e Inovação, de acordo com a Lei 8.958/94, autorizando o 

recredenciamento da PRÓ-IFF como fundação de apoio ao 

IFFluminense. 

Portaria MEC/MCTI 

nº 194 de 12/01/2022 

 

1.7 Forma de Atuação 

Próximo a completar 22 anos de sua criação em 27/07/2021, a PRÓ-IFF reafirma seu 

compromisso de apoiar o Instituto Federal Fluminense e a Universidade Estadual do Norte 

Fluminense Darcy Ribeiro - UENF, atuando na gestão de projetos de ensino, pesquisa, 

extensão, inovação e desenvolvimento institucional que assistem no avanço científico e 

tecnológico, elevando a qualidade do ensino e, por consequência, a formação de novos 

profissionais pela nossa centenária Instituição. 

A estrutura administrativa e operacional existente na PRÓ-IFF possibilita atuar com 

agilidade, flexibilidade e competência para o estabelecimento de parcerias, articulando os 

segmentos acadêmicos, empresarial e governamental contribuindo para uma maior 

integração entre o IFFluminense e a comunidade. 

Para cumprir seus objetivos, a PRÓ-IFF está apta a estabelecer parcerias e atuar na 

gestão administrativa e financeira de projetos em diversas áreas do conhecimento e nas 

fases, a seguir: 

a) Prospecção: identificação de oportunidades de projetos e serviços compatíveis com 

a sua missão e objetivos. 

b) Negociação e implantação de projetos: assessoria para a elaboração, conforme suas 

especificidades.  Nesta fase, a Fundação orienta quanto à legislação aplicável, 
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prazos, custos, fluxo de caixa, aquisição de bens e serviços, prestação de contas, 

etc. De forma conjunta com o agente financiador, promove ainda a negociação de 

aspectos técnicos, financeiros e jurídicos, até a formalização do instrumento 

contratual. 

c) Gestão de Projetos: Nesta fase a PRÓ-IFF administra os recursos recebidos, 

promove as aquisições e contratações necessárias, auxilia no controle da execução 

técnica dentro dos prazos estabelecidos e a execução financeira, conforme o Plano 

de Aplicação, 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. 

d) Prestação de Contas: apresentação da prestação de contas, conforme exigências da 

legislação vigente e orientações do agente financiador, acompanhando auditorias e 

respondendo eventuais diligências até a aprovação das contas. 

Todas as atividades recebem o apoio da equipe de gestão da PRÓ-IFF, desde a 

identificação de oportunidades, formalização e implantação de projetos e prestação de 

contas, gestão financeira, contábil e patrimonial, logística, compras e licitação, gestão de 

pessoas, tecnologia da informação e assessoria jurídica. 
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1.8 Mecanismos de Controle da PRÓ-IFF 

O controle das atividades desenvolvidas pela Fundação é realizado interna e 

externamente à instituição.  

No âmbito interno a PRÓ-IFF é controlada e fiscalizada pelos Órgãos Administrativos 

que, conforme previsto no Estatuto tem a atribuição de fiscalizar 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.  

Por exigência do Ministério Público, a Fundação mantém uma Auditoria Externa 

Independente para auditar as Demonstrações Financeiras da Fundação, cujo parecer 

encontra-se anexado a este relatório. 

Ao final de cada exercício, após a aprovação pelo Conselho Superior da Instituição 

Apoiada, a PRÓ-IFF encaminha o Relatório Anual de Gestão ao Ministério Público do 

Estado do Rio de Janeiro, órgão responsável por zelar pelas atividades da Fundação. 
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2.1 Síntese da Gestão Administrativa e Orçamentária 

Guiado pelos objetivos estratégicos traçados no Plano Anual de Ação 2020, o 

desafio da gestão no ano de 2021 continuou marcado pela sobrevivência da entidade na 

busca incansável de seu crescimento e sustentabilidade. 

Ainda sob o efeito da pandemia do Novo Coronavírus, impactando diretamente na 

captação de recursos orçamentários da entidade, foi necessário adotar uma série de 

medidas para reduzir os custos e, principalmente, superar esse período e funcionar bem 

quando tudo se normalizar.  

Registra-se que a crise continua se refletindo diretamente sobre os segmentos 

público e privado, decorrendo na diminuição de recursos do orçamento federal nas IFEs, 

bem como nas agências de fomento, restringindo assim, o desenvolvimento e ampliação da 

carteira de projetos pela PRÓ-IFF. 

Nesse sentido, o primeiro impacto para a PRÓ-IFF foi a redução significativa na 

receita nos primeiros momentos do ano de 2020, especialmente nos projetos em parceria 

com a Embrapii. Afinal, grandes empresas brasileiras interromperam alguns projetos ou nem 

chegaram a investir em inovação e pesquisa. 

Com esse cenário de incertezas e insegurança e, consequentemente a entrada de 

poucas receitas de projetos, no ano de 2021 foi necessário que a Fundação promovesse 

novas adequações em seu orçamento, já iniciadas em 2019, quando, na época foram 

apresentados os dados financeiros, dando conta de que a projeção de receitas dos projetos 

prospectados em 2020 não seria suficiente para manter o funcionamento da Fundação.  

Assim, continuaram as reuniões permanentes de monitoramento para avaliar os 

cenários econômicos, de forma conjunta com o Reitor e presidente do Conselho Deliberativo 

da Fundação para a tomada de decisões, a saber: Readequação do orçamento com 

previsão de redimensionamento de pessoal, mudança da sede para a reitoria (diminuição de 

custos relacionados), negociação de valores nos contratos de prestação de serviços 

(Sistema Gemini, Auditoria Externa, Contabilidade e RH); Reunião com os gestores da 

Instituição para alavancar projetos nos campi, de acordo com a potencialidade de cada 

unidade (cursos, treinamentos, serviços, etc.). 

Diante do cenário pessimista que pairava sobre a Fundação, em março de 2021, deu-se 

início o “Movimento de Doação” liderado pelo Reitor do Instituto Federal Fluminense - IFF e 

Presidente do Conselho Deliberativo da Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico Fluminense- PRÓ-IFF, o Reitor da Universidade 

Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF e a Superintendente da Fundação 

PRÓ-IFF. Tal movimento teve como objetivo sensibilizar os instituidores da Fundação na 

II - PRÓ-IFF em Números 
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doação de valores em espécie utilizados para a finalidade exclusiva de manutenção das 

atividades da Fundação, principalmente com relação à verbas salariais, encargos e 

pagamentos de prestadores de serviços independentes. 

Foram sensíveis ao pleito os instituidores, a saber: SINDIPETRO RJ, Corbion (Purac 

Sínteses) e a empresa CONSERMA. Esta última, mesmo não sendo instituidora foi motivada 

à doação pelo instituidor Águas do Paraíba. O total de recursos em espécie ingressados por 

doação na conta da Fundação totalizou R$60.000,00 (sessenta mil reais), representando um 

“fôlego” para que a entidade pudesse se manter e continuar com suas atividades. 

Ressalta-se que a alteração estatutária homologada em janeiro de 2021, com o 

objetivo de alargar as fronteiras da Fundação em apoio à UENF, representou oportunidades 

de maior arrecadação de receita operacional em projetos emanados da Universidade. 

Nesse sentido, promoveu-se o credenciamento da Fundação de Apoio à UENF, junto 

à Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia, Inovação – SECTI, aprovado em 05/10/2021. 

Assim, desde janeiro de 2021 a entidade participou de diversas reuniões com a 

equipe gestora da UENF para alavancar projetos da Universidade e em 21/09/2021, foi 

celebrado o Convênio entre a Instituição e a PRÓ-IFF avençando os convenentes para a 

elaboração de projetos específicos e seus respectivos planos de trabalho elaborados em 

regime de complementariedade, integrando o acordo celebrado entre as partes.    

Mesmo não tendo sido concretizado em 2021 o apoio da Fundação aos projetos da 

UENF, a expectativa é que no ano de 2022 sejam executadas relevantes ações de ensino, 

extensão, pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico com a interveniência da 

Fundação no gerenciamento financeiro e administrativo dos projetos.  

Importante reafirmar a importância do Decreto nº 9.823/2018 regulamentador da Lei 

nº 10.973/2004, que estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e 

tecnológica no ambiente produtivo, com o objetivo de facilitar a aproximação de empresas e 

universidades, tendo a Fundação um importante papel nessa interação. 

Desde o ano de 2015 quando ocorreu o credenciamento da Unidade do 

IFFluminense em Polo de Inovação EMPRAPII – Polo de Inovação Campos dos 

Goytacazes, a Fundação é responsável pela intermediação contratual entre o Polo de 

Inovação e o terceiro demandante do serviço, além da execução financeira. 

Assim, a entidade vem atuando na gestão administrativa e financeira dos projetos 

custeados pelos recursos da Embrapii e empresas. Tendo a Fundação realizado no ano de 

2021 a gestão administrativa e financeira de 09 (nove) projetos de PD&I. 

Assim, o Polo de Inovação vem assumindo papel relevante em parcerias exitosas 

com diferentes empresas da região, representando para a Fundação o maior volume de 

receitas operacionais proporcionais aos projetos executados em 2021.  

Todas as atividades dos projetos firmados em parceria com o Polo EMBRAPII IF são 

auditadas por técnicos da empresa em visitas de inspeção para o acompanhamento técnico 

e financeiro nas atividades de monitoramento dos indicadores de desempenho, análise de 

consistência da execução física e financeira dos projetos contratados, e verificação do 

cumprimento das regras estabelecidas no Manual de Operação.  

Consideramos importante registrar que o Relatório Anual de Gestão do exercício 

2020 foi aprovado pelos órgãos administrativos da Fundação e pelo Conselho Superior do 

IFFluminense.  
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Registra-se ainda que todas as Prestações de Contas até o ano de 2020 foram 

aprovadas pelo MP/RJ.  

Igualmente ao ano anterior, no ano de 2021 procuramos dar atenção especial às 

recomendações apresentadas pela Comissão de Avaliação do IFFluminense, cujo relatório 

de avaliação tem como objetivo prestar auxílio para a análise do Relatório Anual de Gestão 

2021 pelo Conselho Superior do IFFluminense. 

Para a autossuficiência financeira da PRÓ-IFF, a Comissão de Avaliação de 

Desempenho recomendou os itens listados a seguir: 

a. realização e registro de levantamento de oportunidades;  

b. incluir discentes nas estratégias de prospecção de projetos, contratos e 

convênio;  

c. elaboração de metas mensuráveis de ação para a Fundação PRÓ-IFF.  

d. buscar parcerias em outros campi do próprio IFFluminense e com outras 

instituições públicas na abrangência geográfica da Instituição; 

e. verificar e implementar o uso de sistemas para prospecções de projetos e; 

f. verificar os critérios de percentuais de vagas para bolsistas pelo PROTEC, de 

modo a serem exclusivamente pelo critério 

socioeconômico, considerando a oferta de vagas para pagantes da rede 

particular, visando o aumento de receita pela PRÓ-IFF. 

Sobre a recomendação referente ao item (c) “elaboração de metas mensuráveis de 

ação para a Fundação PRÓ-IFF”, na apresentação do Relatório de Desempenho pela 

Comissão de Avaliação foi informado aos membros que tais metas estavam previstas no 

Plano de Ação 2020 (páginas 15 a 17) e a comprovação do cumprimento total ou parcial foi 

demonstrada no Relatório de Gestão do mesmo ano (páginas 40 a 42). 

 

Destacamos que em 2021, a Fundação trabalhou de forma presencial, mesmo com a 

suspensão das atividades presenciais pelas instituições apoiadas, decorrente do período 

pandêmico, tendo participado de reuniões remotas com as instituições como um mecanismo 

de gestão eficaz para alavancar projetos e ações institucionais por elas demandadas.  

É importante salientar que a PRÓ-IFF encerrou o exercício de 2021 com todos os 

seus compromissos financeiros honrados junto aos funcionários, colaboradores, 

fornecedores e parceiros. 

Para o exercício de 2022 a PRÓ-IFF pretende atuar na formatação de 

relacionamentos e interfaces mais ativos entre os colaboradores e os pesquisadores. Ou 

seja, neste momento de crise, a fundação precisa se aproximar dos seus clientes, dando 

todo o suporte necessário, mostrando presteza e fortalecendo os laços de confiança. Essa 

proximidade gera oportunidades de eficiência e também de captação de mais projetos.  

 

2.2 Critérios de Avaliação de Desempenho 

A avaliação de desempenho é fundamentada nos pressupostos da Lei nº 8.958/94 e 

Decreto nº 7.423/2010 - art. 5º, § 1º, Inciso II, “avaliação de desempenho, aprovada pelo 

órgão colegiado superior da instituição apoiada, baseada em indicadores e parâmetros 

objetivos demonstrando os ganhos de eficiência obtidos na gestão de projetos realizados 

com a colaboração das fundações de apoio”. 

https://www.conveniar.com.br/blog/projetos/coordenadores-de-projetos/
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Tais indicadores e parâmetros visam proporcionar uma análise das atividades 

desenvolvidas na gestão dos projetos da PRÓ-IFF, de modo comparativo, mostrando-se 

uma importante ferramenta de gestão. 

A metodologia se baseia na análise dos Relatórios de Gestão, com os quais, podem-

se obter alguns indicadores de desempenho, a saber: 

a) Análise de custo/benefício dos projetos; 

b) Análise de custo/benefício (baseado no Resultados de Despesas Operacionais e 

Administrativas - REDOA) – resultado de exercício deficitário; 

c) Grau de participação – mais de 2/3 dos participantes dos projetos têm 

relacionamento com o IFFluminense, nos moldes do art. 6º, § 3º, do Decreto nº 

7.423, de 2010; 

d) Grau de satisfação dos usuários;  

e) Índice de qualificação do projeto – os projetos qualificados como de ensino, 

pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo 

à inovação; 

f) Taxa de sucesso e insucesso – sucesso nos projetos geridos no período; 

g) Prestação de contas de forma eficiente; 

h) Prestações de contas executadas dentro dos prazos contratuais, respeitando 

aspectos contábeis, de legalidade, efetividade e economicidade de cada projeto;  

i) Participação regular dos servidores dos IFFluminense nas atividades e/ou convênios 

e contratos – atendimento ao que preconiza o art. 6º, § 3º, do Decreto nº 7.423, de 

2010; 

j)  Objeto de contrato relacionado ao ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento 

institucional científico e tecnológico e estímulo à inovação;  

k) Transferência de receitas da fundação para os IFFluminense – na finalização das 

prestações contas, os projetos que configuraram saldo, o mesmo foi repassado ao 

Instituto; 

l)  Justificativa para contratar fundação de apoio: maior autonomia, agilidade na 

realização de despesas, dispensa de licitação;  

m) Projeto executado no prazo determinado e que resulte um produto definido; 

n) Previsão contratual de remuneração da fundação de apoio com base em critérios 

claramente definidos e nos seus custos operacionais – planilha formadora dos custos 

operacionais relacionados aos planos de trabalho de cada projeto. 

 

2.3  Ações realizadas em 2021  

No ano de 2021 foram realizadas muitas ações na captação de recursos oriundos de 

projetos nas áreas de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e 

tecnológico e estímulo à inovação, quais sejam: reuniões remotas, análises de propostas 

técnicas, todos os esforços empreendidos para o aumento da arrecadação de receitas 

operacionais da Fundação. 

Ressaltando ainda que mesmo com a grave crise financeira da entidade o quadro de 

colaboradores para as atividades de gerenciamento financeiro e administrativo foram 

realizadas por 2 (dois) colaboradores contratados e 1 (hum) estagiário para a realização das 

atividades administrativas e financeiras demandadas pelos projetos. 
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Considerando as Linhas de Ação e Estratégias de Intervenção 2020, previstas no 

Plano de Ação Global (págs. 19 a 22), avaliou-se a necessidade de formatar 

relacionamentos e interfaces mais ativos entre os colaboradores e os pesquisadores, 

continuando a atuar de forma proativa para concretizar as metas traçadas na captação de 

novos projetos. 

Assim, como se pode ver na Tabela 3, na página seguinte, “Ações Desenvolvidas”, 

destaca-se fortemente o diálogo com os campi do IFFluminense e com os gestores da 

UENF na busca da autossutentabilidade da entidade, bem como a geração de benefícios 

diretos à sociedade acadêmica, docente, discente e pesquisadores.  

 
Tabela 3 – Ações Desenvolvidas   

Objetivos Ações 

 Alavancar novos 

projetos, buscando 

oportunidades, divulgando e 

ampliando o intercâmbio de 

informações entre os 

professores, coordenadores, 

diretores de campi e demais 

setores do IFFluminense 

 

 Apoiar coordenadores 

de projetos, técnicos e 

usuários da PRÓ-IFF na 

sistematização dos 

procedimentos, 

encaminhamento e 

acompanhamento de 

projetos de pesquisa, 

ensino, extensão e 

inovação. 

 

IFFLUMINENSE 

Campus Campos Centro 

 ATHIS DE TODOS: Propagação do direito à moradia digna e 

adequada – Edital 01/2021 de seleção pública de projetos de apoio 

à assistência técnica em habitação de interesse social (ATHIS) 

para patrocínio pelo CAU/RJ - Demetre Anastassakis 

 Controle Tecnológico de Peças de Concreto para Pavimentação. 

 EDUCACAMPOS – Programa Sócio Ambiental da Petrobras. 

 Diagramação/Organização/Impressão em Apoio ao Processo 

Seletivo Simplificado visando à contratação temporária de 

professores para a rede municipal de ensino do município de 

Campos dos Goytacazes.” 

Campus Macaé 

 Curso Livre de Inglês Técnico em parceria com a Schlumberger. 

 Estudo da melhor opção de implantação de energia renovável em 

unidades de educação da Prefeitura Municipal de Macaé. 

 Curso de Laminador – Aplicação de reparo estrutural em material 

compósito para tubulações metálicas” 

Campus Cabo Frio 

 Comemoração do Bicentenário da Independência do Brasil” em 

parceria com a Prefeitura de Cabo Frio. 

Polo de Inovação 

 Avaliação da Qualidade da Água da Bacia do Rio das Ostras 

Através da análise de parâmetros físico-químicos e microbiológicos 

e da determinação do índice de Qualidade de água (IQA-CETESB) 

 Projeto Extensão Tecnológica de Desenvolvimento e 

Acompanhamento do Plano de Inovação Tecnológica e 

Empreendedorismo Inovador do Complexo do Porto do Açu 

 Projeto de Extensão Tecnológica para implantação de Sistema de 

Resposta a Incidentes do Porto do Açu 

 Projetos de PD&I (5) e prestação de contas à Embrapii 2021.1. 

Reitoria 

 Reunião com gestores do IFF para instruir processo administrativo 

do projeto “Curso FIC de Empreendedorismo e Mídias Sociais com 

https://www.conveniar.com.br/blog/projetos/coordenadores-de-projetos/
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recursos de Emenda Parlamentar. 

 Curso FIC, na modalidade a distância, para professores da Rede 

Municipal de São João da Barra 

 Campanha IFF Solidário 

 “MUSICAL DA FEDERAL - Lei Estadual de Incentivo à Cultura – 

Edital Desenvolve Cultura 

 Reunião com gestores do IFFluminense sobre o Chamamento 

Público para Adesão à Linha de Fomento da Bolsa-Formação 

MEC/SETEC – Qualifica Mais Progredir - Oferta de cursos de 

qualificação profissional com o objetivo de promover a inclusão 

produtiva de beneficiários do programa Auxílio Brasil 

 Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Docência para Educação 

Básica: metodologias e tecnologias educacionais – SEEDUC/RJ. 

 O leitor e o livro impresso – Essentia Editora 

 Apoio à implementação do módulo Documentos/Processos do 

SUAP na PMCG 

UENF 

 Plano de Execução anual dos Recursos Oriundos do 

Ressarcimento dos Custos Indiretos aferidos pela Resolução 

09/2021 – CONSUNI 

 Desenvolvimento de atividades científicas e tecnológicas do 

Laboratório de Química e Função de Proteínas e Peptídeos da 

UENF 

 Plano de Trabalho para utilização dos recursos auferidos nos 

termos da Resolução CONSUNI UENF 09/2018. “Apitão” 

 Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Biotecnologia 

Vegetal (Mestrado e Doutorado) – Universidade Vila Velha 

 Desenvolvimento de Fluxos de Trabalho e Metodologias para 

processamento e interpretação quantitativa de dados sísmicos 3D 

e 4D – UENF/LENEP/PETROBRAS 

 Convênio PRH-25/ANP - Programa de Formação de Recursos 

Humanos em Engenharia de Exploração e Produção de Petróleo, 

da ANP, para o Setor de Petróleo, Gás e Biocombustíveis 

 Promover parcerias 

estratégicas com instituições 

públicas e privadas, atraindo 

recursos financeiros que 

favoreçam a realização das 

iniciativas da PRÓ-IFF 

 Reunião remota com a PMCG – parceria no projeto Apoio à 

implementação do módulo Documentos/Processos do SUAP na 

PMCG 

 Reunião remota com a PM de Macaé – parceria no projeto Estudo 

da melhor opção de implantação de energia renovável em 

unidades de educação da Prefeitura Municipal de Macaé. 

 Movimento de Doação em espécie com os instituidores Águas do 

Paraíba, Purac Sínteses (Corbion), com a adesão da empresa 

CONSERMA 

 Reuniões com a equipe gestora da UENF 

 Celebração de Convênio UENF – PRÓ-IFF estabelecendo condições 

do apoio à gestão financeira e administrativa dos projetos oriundos da 

Universidade. 

 Possibilitar a  Atualizar o site com a inserção de relatórios, atas dos Conselhos 
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transparência na gestão de 

projetos, em cumprimento 

aos requisitos de 

transparência estabelecidos 

na Lei de Acesso à 

Informação - LAI 

Administrativos, Planos de Ação, Parecer Contábil, Avaliação de 

Desempenho, etc. 

 Credenciamento da 

PRÓ-FF como Fundação de 

Apoio à UENF 

 Cumprimento de exigências documentais junto à Secretaria de 

Ciência, Tecnologia e Inovação – SECT/RJ 

 Recredenciamento da 

PRÓ-IFF como Fundação de 

apoio ao IFFluminense. 

 Cumprimento de exigências documentais junto ao MEC/MCTI 

 Monitorar 

permanentemente a saúde 

financeira da entidade para 

a sua manutenção e 

funcionamento. 

 Reuniões com o Reitor e Presidente do Conselho Deliberativo da 

PRÓ-IFF e gestores do IFFluminense para apresentação de 

relatórios financeiros, contendo demonstrações de receitas e 

despesas operacionais da entidade. 

 

 Deliberar com os 

Órgãos da Administração da 

PRÓ-IFF sobre matérias 

estatutárias 

 Apresentar ao 

Conselho Superior da 

instituição apoiada o 

relatório de gestão do 

exercício 2020. 

Conselho Deliberativo 

 Aprovação do nome do novo responsável técnico para assinatura 

de documentos de natureza financeira da PRÓ-IFF 

 Aprovação do nome e autorização da contratação do 

Superintendente, mediante proposta do Presidente do Conselho 

Deliberativo 

 Aprovação do Relatório Anual de Gestão e Prestação de Contas do 

Exercício 2020 

 Recomposição dos Órgãos da Administração da PRÓ-IFF, em 

cumprimento ao novo Estatuto e posse dos novos membros do 

Conselho Deliberativo e Fiscal para o biênio de 2021 – 2023 para 

recomposição destes Conselhos 

 Aprovação do Plano Anual de Ação e o Plano Orçamentário para o 

exercício 2022 

Conselho Fiscal 

 Aprovação do nome do Presidente do Conselho Fiscal pelos 

membros representantes do Conselho Fiscal e Aprovação do 

Relatório Anual de Gestão e Prestação de Contas do Exercício 

2020 

Conselho Superior do IFFluminense - CONSUP 

 Participação em reunião para apresentação da síntese dos 

resultados operacionais da gestão 2020, em apoio administrativo e 

financeiro de projetos e atividades nas áreas de ensino, pesquisa, 

extensão, desenvolvimento institucional e inovação do 

IFFluminense 

 Participações em 

eventos 

 

 4º Congresso Nacional das Fundações de Apoio - Conselho 

Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino 

Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica - CONFIES 
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2.4 Manutenção da Estrutura da Fundação 

As ações elencadas na Tabela 3, nas páginas 19 a 21 demonstram que os esforços 

e energias foram empreendidos, sobremaneira para minimizar os riscos para a continuidade 

das atividades da entidade.  

Cada vez mais, se tem certeza de que somente o custo operacional com receita de 

projetos não é suficiente para a sobrevivência da Fundação, tornando-se essencial ter 

opções de receita que garantam a sustentabilidade financeira para a manutenção de sua 

estrutura física e administrativa, a exemplo de cursos de pós-graduação, em conjunto com a 

instituição apoiada, organização de concursos e eventos, cursos gerais de aprimoramento 

(cursos de idiomas, preparatórios), investimento em projetos inovadores, captação de 

projetos com iniciativas privadas, etc.  

Ressalta-se que as atividades financiadas pela PRÓ-IFF são relativas à manutenção 

da sua estrutura física e administrativa como forma de mantê-la viva, sintonizada às 

instituições que apoia e preparada para acompanhar seu desenvolvimento. 

No decorrer dos anos e igualmente em 2021, os investimentos com a manutenção da 

Fundação foram proporcionais ao total de recursos executados no desenvolvimento de 

gestão de projetos, atividades e programas direcionados às áreas de ensino, pesquisa, 

extensão e inovação do IFFluminense, incluindo seus diversos campi. 

Na tabela 4 abaixo, é possível observar a movimentação financeira para o custeio 

com as despesas de manutenção da Fundação. 

Tabela 4 - Receitas Operacionais 

*Receita 
Operacional 

(R$) 

**Rendimento 
Aplicação 
Financeira 

(R$) 

***Receitas 
Diversas 

(R$) 
Total (R$) 

107.970,65 467,44 108.563,40 217.001,49 

  

 

*Observação 1: Receita Operacional: R$ 107.970,65 referente aos custos 
operacionais dos projetos gerenciados em 2021. 

**Observação 2: Rendimentos das Aplicações Financeiras: R$ 171,43 total anual 
do Banco do Brasil, R$ 296,01 total anual da Aplicação/subscrição Sicoob, 
totalizando R$ 467,44. 

**Observação 3: Outras Receitas: 
R$ 16.596,66 CQV; R$ 24.355,67 Máquina de Xerox; R$ 60.000,00 Créditos 
referente às doações dos instituidores, R$ 90,91 acerto de suprimento, R$ 
3.106,08 transferência entre contas da Fundação, R$ 4.504,08 outras 

receitas/acertos contábeis, totalizando R$ 108.563,40. 
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2.4.1  Distribuição das despesas com a Manutenção da Fundação 

Como forma de demonstrar a distribuição de seus gastos, o Gráfico 1, na página 

seguinte, ilustra os itens das principais despesas com manutenção da Fundação no 

exercício 2021 e seus respectivos percentuais de utilização. 

Gráfico 1 - Distribuição de Despesas com a Manutenção da PRÓ-IFF em 2021 

 

 

É importante observar que a parcela relativa ao pagamento de pessoal 

administrativo, somado aos encargos trabalhistas e rescisões, é responsável por 38% desta 

despesa, conforme demonstrado na Tabela 5, na página seguinte. 

Tabela 5 - Análise Sintética das Despesas com a Manutenção da PRÓ-IFF 

Tipo de Despesa Ano 2019 Ano 2020 Ano 2021 

 
Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % 

Pessoal R$   166.917,89 43 R$   105.615,32 28,7  R$    75.983,01  28 

Encargos Sociais R$     73.339,60 19 R$     49.512,98 13,4  R$    25.777,22  10 

Rescisões Trabalhistas R$       9.628,92 2 R$     15.043,40 4,1  R$    13.441,19  5 

Diárias/Deslocamentos R$       1.205,55 0,3 R$         336,30 0,1  R$               -    - 

Material de Consumo R$       2.494,43 0,7 R$       2.840,00 0,8  R$              -  - 

Material Permanente R$       2.460,00 0,70 R$                - -  R$              -  - 

Infraestrutura R$     38.020,03 10 R$     17.307,24 4,7  R$      5.525,71  2 

Serviço de Pessoa Física R$               - - R$               - -  R$      5.840,02  2 

Serviço de Pessoa Jurídica R$     42.992,13 11 R$     12.758,52 3,5  R$      9.085,52  3 

PJ - Serviços Contábeis e DP R$       1.020,00 0,3 R$     57.586,11 15,6  R$    40.105,68  15 

PJ - Serviços de Advocacia R$     36.000,00 9 R$     27.000,00 7,3  R$    23.757,50  9 
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PJ - Serviço de Auditoria Externa R$     16.430,25 4 R$     15.000,00 4,1  R$    12.000,00  4 

PJ - Sistema Gemini R$                - - R$     16.218,60 4,4  R$    16.229,11  6 

Transferências/devoluções R$                - - R$     49.246,04 13,4  R$      3.016,08  1 

Outras despesas* R$                - - R$                - -  R$    40.104,62 15 

Total Geral R$   390.508,80 100,00 R$   368.464,51 100,10  R$  270.865,66  100,00 

 

*O valor representado nas despesas e receitas de 2021, diferentemente dos anos 

anteriores do Relatório de Gestão, mostra o valor de acertos e lançamentos contábeis 

(outras despesas), para fins de auditoria. Esta observação se dá devido ao controle contábil 

trabalhar por competência, diferentemente do financeiro, que trabalha com o fluxo de caixa.  

Observa-se na tabela 4 (pag. 21) que a receita total de 2021 foi menor que as 

despesas do exercício, sendo possível custear os gastos da entidade com o saldo do 

exercício de 2020. 

Além das despesas com pessoal e encargos, é preciso destacar que a Fundação 

custeou todas as despesas fixas necessárias para o funcionamento de sua sede, como 

demonstrado na tabela 6, a seguir: 

 

Tabela 6 - Descrição das despesas com a Manutenção da PRÓ-IFF 

Descrição das despesas 

Pessoal Vencimentos, bolsa de estágio, superintendência, férias e 13º. 

Encargos  INSS, PIS, FGTS, IR, seguro de funcionários. 

Infraestrutura  Aluguel, condomínio, IPTU, energia, telefone e internet, taxa de 
incêndio. 

Rescisões Rescisões e multa FGTS rescisória 

Material de 
consumo 

Material de escritório, limpeza, alimentação. 

Serviço de pessoa 
jurídica  

Despesas bancárias, Medicina do trabalho, Registro e 
Hospedagem do Site, Subscrição Sicoob, Publicações em jornal, 
Correios, ISS, Cartório e outros. 

 

 

2.4.2 Quadro de Pessoal/Prestadores de Serviço 

Para atender a demanda das atividades e programas, possibilitando a execução de 

todos os contratos e convênios firmados, a Fundação manteve sua estrutura, conforme 

descrição na Tabela 7 da página seguinte. 
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Tabela 7 - Quadro de Pessoal/Prestadores de serviço da PRÓ-IFF em 2021 

Pessoal Fonte 
Pagadora 

Cargo Vínculo Salário 

Ana Léa B. A. Gondim 
Administração da 

PRÓ-IFF 
Superintendente 

Prestação 
de Serviço 

2.247,19 

Fernanda Carvalho 
Morais 

Administração da 
PRÓ-IFF 

Encarregado 
Contas a pagar 

CLT 2.428,62 

Gianessa Gomes Rangel 
Administração da 

PRÓ-IFF 
Assistente 

Administrativo 
RPA/CLT 1.740,11 

Hyolanda Souza Gomes 
Administração da 

PRÓ-IFF 
Assistente 

Administrativo 
CLT 2.428,62 

Gil Carlos Guiton Balbi 
Administração da 

PRÓ-IFF 
Assessoria 

Jurídica 
Prestação 
de Serviço 

2.000,00 

Filgueiras, Miquelito & 
SA - Sociedade de 

Advogados 

Administração da 
PRÓ-IFF 

Assessoria 
Jurídica 

Prestação 
de Serviço 

2.350,00 

FV Soluções Contábeis 
Administração da 

PRÓ-IFF 
Assessoria 

Contábil 
Prestação 
de Serviço 

5.000,00 

Gemini Sistemas 
Administração da 

PRÓ-IFF 

Sistema  de 
Gerenciamento 

Financeiro e 
Contábil 

Prestação 
de Serviço 

5.000,00 

 

Obs.:  

1. O Prestador de Serviços Gil Guitton foi substituído pelo escritório Filgueiras, 

Miquelito & SA - Sociedade de Advogados em setembro/2021; 

2. A funcionária Hyolanda Souza Gomes teve sua Rescisão Contratual em janeiro 

/2021 

3. A Funcionária Gianessa Gomes Rangel foi contratada em abril/2021 

  

2.5 Orçamento Executado em Gestão de Projetos  

A previsão orçamentária para o exercício de 2021 considerou a possibilidade de se 

firmar novas parcerias, principalmente aquelas, referentes aos projetos de PD&I que já 

estavam sendo negociadas.  

No exercício, a Fundação gerenciou 27 (vinte e sete) projetos, sendo 5 (cinco) 

projetos de PD&I contratados com início das atividades em 2021, 3 (três) do ano de 2020 

que continuaram em execução em 2021 e 01 (um) em 2022, vinculados ao Polo de 

Inovação Campos dos Goytacazes.  

 Apesar de o presente relatório ser referente ao exercício 2021, o projeto contratado 

em 2022 foi incluído, pois o repasse do recurso pela Embrapii e SEBRAE se deu no final 

ano de 2021, em atendimento à orientação operacional da Embrapii, ocorrendo 

movimentação financeira. 

Mesmo que a previsão orçamentária não tenha se concretizado, conforme as 

expectativas, a receita suportou as despesas, resultando em saldo positivo de projetos no 

exercício. 
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Considerando ser relevante demonstrar as informações financeiras sobre a execução 

orçamentária no exercício, a tabela 8 abaixo revela o orçamento executado. 

 
Tabela 8 - Demonstrativo Sintético da Execução Orçamentária dos Projetos  

– Dados Financeiros/Valor Líquido 

Descrição Previsto Realizado 

Receita Total 1.716.479,48 714.310,67 

Despesa Total 1.716.479,48 
642.380,20 

Saldo Anterior (R$) Receita (R$) Despesa (R$) Rendimentos 
(R$) 

Devolução 
(R$) 

Saldo no período 
(R$) 

201.263,93 714.310,67 642.404,39 2.776,19 0,00 275.946,40 

 

Em 2020 o saldo financeiro dos projetos era de R$ 201.239,74. No decorrer do ano, 

com as receitas, rendimentos e despesas, somaram um saldo líquido de R$ 275.946,40 no 

final de 2021. 

Diferentemente dos anos anteriores, o Relatório de Gestão 2021 demonstra o valor 

de acertos e lançamentos contábeis (outras despesas). 

Com o intuito de dar transparência aos dados apresentados, vide abaixo a tabela 9, 

onde foram inseridos os lançamentos contábeis. Ressalta-se que a divergência de valor 

observada se dá devido ao controle contábil trabalhar por competência, diferentemente do 

financeiro, que trabalha com o fluxo de caixa. 

Tabela 9 - Demonstrativo Sintético da Execução Orçamentária dos Projetos – Dados Contábeis 

Descrição Previsto Realizado 

Receita Total 1.716.479,48 1.188.027,64 

Despesa Total 1.716.479,48 
1.117.595,20 

Saldo Anterior (R$) Receita (R$) Despesa (R$) Rendimentos 
(R$) 

Devolução 
(R$) 

Saldo no período 
(R$) 

355.616,35 1.188.027,64 1.117.595,20 6.090,42 0,00 426.048,45 

 

Na sequência, a Tabela 10 a seguir, apresenta os projetos vigentes em 2021, 

discriminando o quantitativo total de pessoal do IFFluminense envolvido. 

Dos projetos totalizados, 93,67% (noventa e três e sessenta e sete por cento) 

corresponde à participação de pessoal da Instituição apoiada (IFFluminense), entre eles: 

docentes, discentes e técnicos-administrativo, representando mais de 2/3 de pessoas 

vinculadas ao IFFluminense. 

Registra-se também que todos os projetos executados foram devidamente 

aprovados pelas instâncias do IFFluminense.  
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Tabela 10 - Demonstrativo dos Projetos Vigentes  

Nº Projeto Categoria Unidade 
Total de 
pessoal 

envolvido 

Total de 
pessoal da 
Instituição 

apoiada 

100% 

1 
Programa de Aprendizagem 
Schlumberger/IFF- XIII 

Contrato 
Campus 
Macaé 

6 6 100,00% 

2 
SIGA - Sistema de Gestão de Aulas (Rede 
de Aulas Inovadoras) 

Contrato 
(Aditivo) 

Campus 
Avançado de 
São João da 

Barra 

7 7 100,00% 

3 
Efeito de uso de aditivos não nutrientes 
sobre o desempenho produtivo e qualidade 
de ovos de codornas japonesas 

Contrato 
(Aditivo) 

Campus Bom 
Jesus do 

Itabapoana 
3 3 100,00% 

4 
Projeto SAGE - Sistema Automático de 
Gestão da Empregabilidade 

Contrato 

Campus 
Avançado de 
São João da 

Barra 

- - - 

5 
Controle Tecnológico de Peças de Concreto 
Para Pavimentação  

Contrato 
Campus 
Campos 
Centro 

1 1 100,00% 

6 

Serviços de acompanhamento técnico, 
utilizando maquinário próprio para avaliação 
do reaproveitamento de resíduos de 
serrarias de pedra 

Contrato 

Polo de 
Inovação 

Campos dos 
Goytacazes 

1 1 100,00% 

7 
XV ENEPEA - Encontro Nacional de Ensino 
de Paisagismo em Escolas de Arquitetura e 
Urbanismo no Brasil 

Encontro 
Campus 
Campos 
Centro 

- - - 

8 Curso Preparatório PROTEC PRÓ-IFF 2020 Curso 
Campus 
Campos 
Centro 

6 6 100,00% 

9 Curso Preparatório PROTEC PRÓ-IFF 2021 Curso 
Campus 
Campos 
Centro 

- - - 

10 
Minicurso on-line: Aprendendo a fazer e 
retificar um Cadastro Ambiental Rural 

Curso 

Polo de 
Inovação 

Campos dos 
Goytacazes 

- - - 

11 
Projeto de Extensão Centro de Qualidade de 
Vida - CQV 2020 

Contrato 
(Aditivo) 

Campus 
Campos 
Centro 

- - - 

12 Essentia Editora 
Serviço 

Prestado 
Reitoria - - - 

13 Boutique Macaé 
Serviço 

Prestado 
Campus 
Macaé 

- - - 

14 
Análises Laboratoriais de Alimentos e Água - 
2020 

Serviço 
Prestado 

Campus Bom 
Jesus do 

Itabapoana 
- - - 

15 

Curso de Formação Continuada - FIC Em 
Práticas de Ensino Inovadoras Para a 
Educação: Um Novo Olhar Para as 
Sequências Didáticas No Processo Ensino - 
Aprendizagem 

Contrato 

Campus 
Avançado de 
São João da 

Barra 

- - - 

16 
Curso online de Inglês técnico com ênfase 
no setor de Óleo e Gás para os alunos de 
Ensino Médio Técnico em Automação 

Contrato 
Campus 
Macaé 

4 4 100,00% 
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Industrial. (Princípios de programação, 
robótica e Arduino) 

17 Campanha IFF Solidário Convênio Reitoria - - - 

18 
Instrumentação e Automação de Processo 
de Produção de Biotecido 

Contrato 
(Aditivo) 

Polo de 
Inovação 

Campos dos 
Goytacazes 

14 13 92,86% 

19 Projetos Diversos Contrato Reitoria - - - 

20 
Aprimoramento de Funcionalidades do 
Controlador Motogerador 

Contrato 

Polo de 
Inovação 

Campos dos 
Goytacazes 

- - - 

21 
Modularização e Aprimoramento de sensor 
Microsísmico 

Contrato 

Polo de 
Inovação 

Campos dos 
Goytacazes 

6 5 83,33% 

22 

Automatização de Plataforma Online, Para 
Mapeamento Digital na Nuvem, de Dados 
Geoprocessados Para Gestão Fundiária, 
Monitoramento Ambiental e de Recursos 
Hídricos 

Contrato 

Polo de 
Inovação 

Campos dos 
Goytacazes 

7 6 85,71% 

23 
Controle de Eficiência Energética Em 
Pequenos Torrefadores de Café Por Meio de 
Monitoramento do Processo de Torra 

Contrato 

Polo de 
Inovação 

Campos dos 
Goytacazes 

8 7 87,50% 

24 

Desenvolvimento do Processo e Sistema 
Instrumentado e Automatizado Para 
Tratamento de Efluentes Por Oxidação 
Avançada 

Contrato 
(Aditivo) 

Polo de 
Inovação 

Campos dos 
Goytacazes 

3 3 100,00% 

25 

Dispositivo de Oxigenação de Corpos 
Hídricos, com Sistema de Instrumentação e 
Automação, Com Métricas Para Indicadores 
e Tomadas de Decisão Aplicados Em 
Ambiente Real 

Contrato 
(Aditivo) 

Polo de 
Inovação 

Campos dos 
Goytacazes 

5 4 80,00% 

26 

Desenvolvimento de Processo Industrial 
Com Redução de Insumos Hídrico-
Energéticos na Fabricação de Um 
Refrigerante de Cana de Açúcar 

Contrato 

Polo de 
Inovação 

Campos dos 
Goytacazes 

8 8 100,00% 

27 
Desenvolvimento de Protótipo de Sistema de 
Alimentação de Energia para Robô 
Submarino do Tipo ROV 

Contrato 

Polo de 
Inovação 

Campos dos 
Goytacazes 

- - - 

Total 
79 74 93,67% 

A Tabela 11, na página seguinte, demonstra a síntese da execução orçamentária dos 

projetos que mesmo tendo o prazo de execução encerrado, possuíam saldo a executar e 

ainda os projetos vigentes, com suas despesas realizadas por cada unidade do 

IFFluminense.  
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Tabela 11 - Demonstrativo Global da Execução Orçamentária dos Projetos 

Nº Projeto Unidade 

Período de Execução 

Total do 
Projeto 

(R$) 

Movimentação no exercício (R$) 

Início Término 
Saldo em 
31/12/2020 

Receita 
(+) 

Despesa 
(-) 

Devolução 
(-) 

Rendimento 
Aplic. 
Finan. 

(+) 

Saldo em 
31/12/2021 

Custo 
Operacional 

PRO-IFF 

1 
Programa de Aprendizagem 

Schlumberger/IFF- XIII (2020) 
Campus 
Macaé 

31/12/2019 31/12/2020 81.112,00 15.622,76 5.694,00 6.406,60 0,00 331,60 15.241,76 854,60 

2 
SIGA - Sistema de Gestão de 

Aulas (Rede de Aulas Inovadoras) 

Campus 
Avançado de 
São João da 

Barra 

13/02/2020 22/09/2020 74.000,00 7.506,48 15.538,52 23.045,00 0,00 0,00 0,00 1.515,00 

3 

Efeito de uso de aditivos não 
nutrientes sobre o desempenho 

produtivo e qualidade de ovos de 
codornas japonesas 

Campus Bom 
Jesus do 

Itabapoana 
20/04/2020 31/08/2020 4.795,50 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
Projeto SAGE - Sistema 

Automático de Gestão da 
Empregabilidade 

Campus 
Avançado de 
São João da 

Barra 

26/02/2019 27/10/2019 33.777,28 1.015,22 0,00 1.015,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 
Controle Tecnológico de Peças de 

Concreto Para Pavimentação 

Campus 
Campos 
Centro 

03/11/2020 03/11/2021 17.192,50 640,00 13.989,68 13.940,47 0,00 0,00 689,21 2.052,00 

6 

Serviços de acompanhamento 
técnico, utilizando maquinário 

próprio para avaliação do 
reaproveitamento de resíduos de 

serrarias de pedra 

Polo de 
Inovação 

Campos dos 
Goytacazes 

01/05/2019 30/04/2021 24.000,00 2.573,17 18.332,64 17.153,38 0,00 0,00 3.752,43 2.000,00 

7 

XV ENEPEA - Encontro Nacional 
de Ensino de Paisagismo Em 

Escolas de Arquitetura e 
Urbanismo no Brasil 

Campus 
Campos 
Centro 

04/04/2019 04/04/2020 158.366,67 3.713,53 1.607,58 3.688,53 0,00 0,00 1.632,58 2.219,33 

8 
Curso de Preparatório PROTEC 

PRÓ-IFF/ 2020 

Campus 
Campos 
Centro 

01/01/2020 31/12/2020 340.000,00 1.548,24 857,42 2.405,66 0,00 0,00 0,00 130,93 

9 
Curso Preparatório PROTEC 

PRÓ-IFF/2021 

Campus 
Campos 
Centro 

01/01/2021 31/12/2021 340.000,00 0,00 4.583,03 3.948,54 0,00 0,00 634,49 0,00 
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Nº Projeto Unidade 

Período de Execução 

Total do 
Projeto 

(R$) 

Movimentação no exercício (R$) 

Início Término 
Saldo em 
31/12/2020 

Receita 
(+) 

Despesa 
(-) 

Devolução 
(-) 

Rendimento 
Aplic. 
Finan. 

(+) 

Saldo em 
31/12/2021 

Custo 
Operacional 

PRO-IFF 

10 
Minicurso on-line: Aprendendo a 

fazer e retificar um Cadastro 
Ambiental Rural 

Polo de 
Inovação 

Campos dos 
Goytacazes 

13/07/2020 06/08/2020 1.800,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 

11 
Projeto de Extensão Centro de 
Qualidade de Vida - CQV 2020 

Campus 
Campos 
Centro 

10/02/2020 10/12/2020 333.900,00 16.596,66 0,00 16.596,66 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 Essentia Editora Reitoria 01/01/2021 31/12/2021 881,14 881,14 0,00 248,00 0,00 0,00 633,14 0,00 

13 Boutique Macaé 
Campus 
Macaé 

01/01/2021 31/12/2021 24.405,67 24.405,67 0,00 24.405,67 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 
Análises Laboratoriais de 
Alimentos e Água - 2020 

Campus Bom 
Jesus do 

Itabapoana 
20/02/2020 31/12/2020 3.088,00 464,57 0,00 464,57 0,00 0,00 0,00 3,50 

15 

Curso de Formação Continuada - 
FIC Em Práticas de Ensino 

Inovadoras Para a Educação: Um 
Novo Olhar Para as Sequências 
Didáticas No Processo Ensino - 

Aprendizagem 

Campus 
Avançado de 
São João da 

Barra 

06/12/2021 06/09/2022 82.282,50 0,00 9.142,50 0,00 0,00 0,00 9.142,50 0,00 

16 

Curso online de Inglês técnico com 
ênfase no setor de Óleo e Gás 

para os alunos de Ensino Médio 
Técnico em Automação Industrial. 

(Princípios de programação, 
Robótica e Arduino) 

Campus 
Macaé 

01/08/2021 01/08/2022 75.200,40 0,00 56.400,40 36.121,00 0,00 0,00 20.279,40 2.321,00 

17 Campanha IFF Solidário Reitoria 01/06/2021 31/12/2021 180.075,00 0,00 7.886,00 7.065,40 0,00 0,00 820,60 0,00 

18 
Instrumentação e Automação de 

Processo de Produção de 
Biotecido 

Polo de 
Inovação 

Campos dos 
Goytacazes 

08/06/2020 30/07/2021 554.860,71 74.677,36 140.860,07 215.622,80 0,00 85,37 0,00 41.770,71 

19 Projetos Diversos Reitoria 01/01/2012 31/12/2021 44.561,00 24,19 0,00 24,19 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Nº Projeto Unidade 

Período de Execução 

Total do 
Projeto 

(R$) 

Movimentação no exercício (R$) 

Início Término 
Saldo em 
31/12/2020 

Receita 
(+) 

Despesa 
(-) 

Devolução 
(-) 

Rendimento 
Aplic. 
Finan. 

(+) 

Saldo em 
31/12/2021 

Custo 
Operacional 

PRO-IFF 

20 
Aprimoramento de 

Funcionalidades do Controlador 
Motogerador 

Polo de 
Inovação 

Campos dos 
Goytacazes 

02/01/2020 31/03/2020 349.648,89 6.517,98 334,67 6.854,35 0,00 1,70 0,00 6.103,68 

21 
Modularização e Aprimoramento 

de sensor Microsísmico 

Polo de 
Inovação 

Campos dos 
Goytacazes 

09/03/2020 18/03/2021 240.214,29 44.876,96 3.807,82 48.689,41 0,00 4,63 0,00 9.293,59 

22 

Automatização de Plataforma 
Online, Para Mapeamento Digital 

na Nuvem, de Dados 
Geoprocessados Para Gestão 

Fundiária, Monitoramento 
Ambiental e de Recursos Hídricos 

Polo de 
Inovação 

Campos dos 
Goytacazes 

21/06/2021 10/09/2022 288.642,87 0,00 86.303,83 73.108,33 0,00 280,85 13.476,35 12.370,38 

23 

Controle de Eficiência Energética 
Em Pequenos Torrefadores de 

Café Por Meio de Monitoramento 
do Processo de Torra 

Polo de 
Inovação 

Campos dos 
Goytacazes 

09/08/2021 18/08/2022 176.400,00 0,00 49.297,43 40.498,48 0,00 333,02 9.131,97 7.350,00 

24 

Desenvolvimento do Processo e 
Sistema Instrumentado e 

Automatizado Para Tratamento de 
Efluentes Por Oxidação Avançada 

Polo de 
Inovação 

Campos dos 
Goytacazes 

20/09/2021 29/09/2022 377.574,19 0,00 52.971,30 29.433,05 0,00 409,84 23.948,09 6.292,90 

25 

Dispositivo de Oxigenação de 
Corpos Hídricos, com Sistema de 

Instrumentação e Automação, 
Com Métricas Para Indicadores e 
Tomadas de Decisão Aplicados 

em Ambiente Real 

Polo de 
Inovação 

Campos dos 
Goytacazes 

29/09/2021 15/04/2022 169.463,41 0,00 74.454,21 49.465,51 0,00 571,44 25.560,14 8.134,23 

26 

Desenvolvimento de Processo 
Industrial Com Redução de 

Insumos Hídrico-Energéticos na 
Fabricação de Um Refrigerante de 

Cana de Açúcar 

Polo de 
Inovação 

Campos dos 
Goytacazes 

29/10/2021 30/07/2022 371.844,46 0,00 90.582,92 22.003,57 0,00 757,74 69.337,09 5.508,80 
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Nº Projeto Unidade 

Período de Execução 

Total do 
Projeto 

(R$) 

Movimentação no exercício (R$) 

Início Término 
Saldo em 
31/12/2020 

Receita 
(+) 

Despesa 
(-) 

Devolução 
(-) 

Rendimento 
Aplic. 
Finan. 

(+) 

Saldo em 
31/12/2021 

Custo 
Operacional 

PRO-IFF 

27 

Desenvolvimento de Protótipo de 
Sistema de Alimentação de 

Energia para Robô Submarino de 
Inspeção do Tipo ROV 

Polo de 
Inovação 

Campos dos 
Goytacazes 

01/02/2022 20/02/2023 349.999,92 0,00 81.666,65 0,00 0,00 0,00 81.666,65 0,00 

Total dos projetos 201.263,93 714.310,67 642.404,39 0,00 2.776,19 275.946,40 107.970,65 
             

28 Polo Embrapii 

Polo de 
Inovação 

Campos dos 
Goytacazes 

01/05/2020 
Conta de captação e repasse  

de recursos 
113.437,93 175.789,99 273.671,52 0,00 867,97 16.424,37 0,00 

29 Polo SEBRAE 

Polo de 
Inovação 

Campos dos 
Goytacazes 

01/10/2015 
Conta de captação e repasse  

de recursos 
17.495,74 278.965,29 171.102,22 0,00 2.446,26 127.805,07 0,00 

Total de lançamentos financeiros 332.197,60 1.169.065,95 1.087.178,13 0,00 6.090,42 420.175,84 107.970,65 
 

Lançamentos contábeis 23.418,75 18.961,69 30.417,07 - - - - 

Total de lançamentos 355.616,35 1.188.027,64 1.117.595,20 - 6.090,42 426.048,45 107.970,65 

 
 
Obs.:  

1. No relatório 2020, o projeto “Produção de Biotecido” (18) finalizou com um saldo de R$ 74.677,36. Sendo que deste valor, R$ 17.495,74 pertencia ao Polo Sebrae e 
R$ 57.181,62 ao projeto Biotecido. Visando o acerto de saldos, estes valores foram lançados como despesa do projeto Biotecido; 

2. Para acertos contábeis, as referências aos Polo Embrapii e Polo Sebrae (itens 28 e 29) foram acrescentadas na tabela, mas não se caracterizam como projetos, e 
sim como contas de captação e repasse de recursos da Embrapii.  
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Dessa forma, a execução orçamentária do exercício baseou-se na realização de 

projetos que geraram receitas suficientes para seu pleno desenvolvimento.  

Considerando que todos os projetos em execução estão devidamente descritos e 

caracterizados no Controle Finalístico de Atividade da Parceria – CONFIA, o detalhamento 

amplo será apresentado no anexo II deste relatório. 

Destacamos que o projeto PROTEC PRÓ-IFF, considerado relevante para a 

assistência e benefício de alunos e comunidade em geral, enfatizando que de tal projeto 

deveria ser estimulado nas diferentes unidades do IFFluminense, no ano de 2021 numa 

tentativa de manter funcionando esta importante ação institucional, a coordenação iniciou 

suas inscrições com a proposta atividades online, em função da pandemia, mas tendo em 

vista que as inscrições foram aquém do necessário para a realização/manutenção do curso, 

tal iniciativa foi cancelada e a Fundação devolveu os valores correspondentes para os 

haviam efetivado suas inscrições. 

Considerando a importância do projeto para seu público alvo, quanto à participação 

equitativa dos estudantes da rede pública de ensino, inclusive os jovens e adultos, aos 

Cursos Técnicos de Nível Médio, a equipe de trabalho espera que em 2022 o projeto possa 

ser executado pelo reconhecimento do fortalecimento dos conhecimentos em construção 

como fator preponderante à aprovação e conclusão dos alunos nos cursos técnicos do 

IFFluminense. 

 

 

2.6 Gerenciamento de Projetos 

 

2.6.1 Demonstrativo de Projetos Gerenciados  

Como já comentado ao longo deste relatório, a redução no número de projetos 

executados nos últimos anos impactou, consideravelmente nas receitas arrecadadas. Fato 

esse, decorrente da crise econômica já instalada, somada aos impactos da pandemia do 

novo Coronavírus, afetando diretamente as empresas Petrolíferas, grandes parceiras da 

PRÓ-IFF desde a sua criação. O mesmo ocorrendo com as prefeituras da região Norte 

Fluminense que buscavam a Instituição apoiada para a consolidação de parcerias em 

projetos e programas relevantes. 

A Tabela 12, na página seguinte mostra que, no exercício de 2021, a PRÓ-IFF 

gerenciou 27 (vinte e sete) projetos, entre contratos, convênios e outras parcerias, sendo 9 

(nove) com início das atividades no exercício; 17 (dezessete) que continuaram a ser 

executados, em função de sua vigência e 1 (um) no exercício 2022. Este último, apesar de 

não ser executado no exercício, foi incluído, pois o repasse do recurso pela Embrapii e 

SEBRAE se deu no final ano de 2021, em atendimento à orientação operacional da 

Embrapii, ocorrendo movimentação financeira. 
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Tabela 12 - Demonstrativo de Projetos Gerenciados pela PRÓ-IFF 

Nº Unidade 

Natureza 

Ensino Extensão Pesquisa  Inovação 
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1 Reitoria 0 0 1 2 0 0 0 0 

2 Campus Campos Centro 0 0 1 4 0 0 0 0 

3 Campus Bom Jesus do Itabapoana 0 0 0 1 0 1 0 0 

4 Campus Macaé 0 0 1 2 0 0 0 0 

5 Polo de Inovação Campos dos Goytacazes 0 0 0 2 0 0 6 3 

6 Campus Avançado de São João da Barra 0 0 1 2 0 0 0 0 

7 Campus Cabo Frio 0 0 0 0 0 0 0 0 

Subtotal I 0 0 4 13 0 1 6 3 

Subtotal II 0 17 1 9 

Total 27 

 

 

2.6.2 Movimentação Financeira de Recursos Recebidos 

Analisando os dados da Tabela 13 abaixo, do total de recursos recebidos em 

projetos, observa-se que os que representaram maior volume e movimento de recursos 

foram os projetos de inovação, vinculados ao Polo de Inovação Campos dos Goytacazes. 

Tabela 13 - Movimentação Financeira de Recursos Recebidos 

Nº Atividade Unidade Receita 

1 
Extensão Reitoria 7.886,00 

2 Extensão Campus Campos Centro 21.037,71 

3 
Extensão Campus Macaé 62.094,40 

4 
Extensão Polo de Inovação Campos dos Goytacazes 18.332,64 

5 
Extensão Campus Avançado de São João da Barra 24.681,02 

6 
Inovação Polo de Inovação Campos dos Goytacazes 580.278,90 

Total 714.310,67 
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2.6.3 Valores repassados ao IFFluminense 

  

2.6.3.1 Incorporação de parcela dos projetos finalizados 

Conforme previsto no artigo 3º da Resolução nº 25/2012 do Conselho Superior do 

IFFluminense, que regulamenta a relação entre e a PRÓ-IFF e a Instituição apoiada, o 

Instituto poderá celebrar Convênios e Contratos com a sua Fundação de Apoio, 

devidamente credenciada, com a finalidade de dar apoio a ações de extensão, projetos de 

ensino, pesquisa e desenvolvimento institucional, científico e tecnológico. 

Assim, para a execução das ações descritas acima, a Fundação poderá utilizar-se de 

bens, serviços e imagem do IFFluminense, mediante ressarcimento, cujos critérios foram 

definidos em resolução específica aprovada pelo Conselho Superior do Instituto, conforme 

previsto no artigo 9, parágrafo 3º, da referida Resolução. 

Como forma de reverter à Instituição parte dos recursos arrecadados em decorrência 

dos projetos finalizados em 2021, em cumprimento do artigo 6º da Lei nº 8.958/1994, a 

Fundação incorporou, à conta de recursos próprios do IFFluminense, através do pagamento 

de Guias de Recolhimento da União – GRU, o valor de R$ 4.746,29 (quatro mil, setecentos 

e quarenta e seis reais e vinte e nove centavos), conforme se observa na Tabela 14, abaixo: 

Tabela 14 - Demonstrativo de Valores repassados ao IFFluminense 

Nº Projeto Valor (R$) 

1 
Análises Fisico-Químicas, Sensoriais e Microbiológicas - 

Alimento e Água 
R$    436,07 

2 Gestão de Aulas - SIGA R$ 3.170,00 

3 Gestão de Empregabilidade - SAGE R$    990,22 

4 
Efeito do uso de aditivos não nutrientes sobre o 

desempenho produtivo e qualidade de ovos de codorna 
R$    150,00 

Total R$ 4.746,29 

 

 

2.6.4 Recursos Humanos Envolvidos e Bolsas Pagas e Prestações de Serviços  

No ano de 2021, entre docentes, técnico-administrativos e alunos do Instituto Federal 

Fluminense, 71 (setenta e uma) pessoas envolveram-se diretamente na execução de 

projetos gerenciados pela Fundação.  

A participação de muitos servidores, especificamente nos projetos em parceria com a 

EMBRAPII, foi contabilizada apenas como contrapartida econômica, sem remuneração 

financeira, conforme previsto no Termo de Cooperação EMBRAPII e IFFluminense. Alguns 

alunos executaram atividades nesses projetos de forma voluntária, sem qualquer 

contrapartida financeira. 
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Através dos projetos que gerenciou a PRÓ-IFF realizou os pagamentos de 190 

(cento e noventa) bolsas totalizando R$ 303.385,11 (trezentos e três mil trezentos e oitenta 

e cinco reais e onze centavos) e 13 prestações de serviços, correspondendo ao valor total 

de R$ 18.262,12 (dezoito mil duzentos e sessenta e dois reais e doze centavos).  

A Tabela 15, abaixo demonstra a relação entre o número de estudantes e o número 

de servidores envolvidos nos projetos, além do total de bolsas e serviços contratados com o 

respectivo valor. 

Tabela 15 - Demonstrativo de Contratação de Bolsas 

 
Nº 

Projeto Unidade 

Vínculo com a Instituição 

Servidor Aluno 
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1 
Programa de Aprendizagem 
Jovem Aprendiz XIII - 
Schlumberger/IFF 2020 

Campus 
Macaé 

6 6 4.880,00 0 0 0,00 

2 
SIGA - Sistema de Gestão de 
Aulas (Rede de Aulas 
Inovadoras) 

Campus 
Avançado de 
São João da 

Barra 

3 3 11.160,00 4 4 7.200,00 

3 

Efeito de uso de aditivos não 
nutrientes  sobre o desempenho 
produtivo e qualidade de ovos 
de codornas japonesas 

Campus Bom 
Jesus do 

Itabapoana 
0 0 0,00 0 0 0,00 

4 
Projeto SAGE - Sistema 
Automático de Gestão da 
Empregabilidade 

Campus 
Avançado de 
São João da 

Barra 

0 0 0,00 0 0 0,00 

5 
Controle Tecnológico de Peças 
de Concreto Para Pavimentação 
(*) 

Campus 
Campos 
Centro 

1 5 8.896,80 0 0 0,00 

6 

Serviços de acompanhamento 
técnico, utilizando maquinário 
próprio para avaliação do 
reaproveitamento de resíduos 
de serrarias de pedra   - 
(Beneficiamento de Resíduos de 
Rochas) (*) 

Polo de 
Inovação 

Campos dos 
Goytacazes 

1 8 9.365,32 0 0 0,00 

7 

XV ENEPEA - Encontro 
Nacional de Ensino de 
Paisagismo Em Escolas de 
Arquitetura e Urbanismo no 
Brasil 

Campus 
Campos 
Centro 

0 0 0,00 0 0 0,00 

8 
Curso Preparatório PROTEC 
PRÓ-IFF 2020 

Campus 
Campos 
Centro 

0 0 0,00 6 6 1.268,00 

9 
Curso Preparatório PROTEC 
PRÓ-IFF 2021 

Campus 
Campos 
Centro 

0 0 0,00 0 0 0,00 

10 
Minicurso on-line: Aprendendo a 
fazer e retificar um Cadastro 
Ambiental Rural 

Polo de 
Inovação 

Campos dos 
0 0 0,00 0 0 0,00 
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Goytacazes 

11 
Projeto de Extensão Centro de 
Qualidade de Vida - CQV 2020 

Campus 
Campos 
Centro 

0 0 0,00 0 0 0,00 

12 Essentia Editora Reitoria 0 0 0,00 0 0 0,00 

13 Boutique Macaé 
Campus 
Macaé 

0 0 0,00 0 0 0,00 

14 
Análises Laboratoriais de 
Alimentos e Água - 2020 

Campus Bom 
Jesus do 

Itabapoana 
0 0 0,00 0 0 0,00 

15 

Curso de formação continuada, 
na modalidade à distância, para 
professores da rede municipal 
de São João da Barra/RJ 
(FIC/GNA) 

Campus 
Avançado de 
São João da 

Barra 

0 0 0,00 0 0 0,00 

16 

Curso online de Inglês técnico 
com ênfase no setor de Óleo e 
Gás para os alunos de Ensino 
Médio Técnico em Automação 
Industrial - (Inglês Técnico - 
SLB) 

Campus 
Macaé 

4 20 33.800,00 0 0 0,00 

17 Campanha IFF Solidário Reitoria 0 0 0,00 0 0 0,00 

18 
Instrumentação e Automação de 
Processo de Produção de 
Biotecido 

Polo de 
Inovação 

Campos dos 
Goytacazes 

4 19 66.500,00 9 33 36.808,65 

19 Projetos Diversos Reitoria 0 0 0,00 0 0 0,00 

20 
Aprimoramento de 
Funcionalidades do Controlador 
Motogerador 

Polo de 
Inovação 

Campos dos 
Goytacazes 

0 0 0,00 0 0 0,00 

21 
Modularização e Aprimoramento 
de sensor Microsísmico 

Polo de 
Inovação 

Campos dos 
Goytacazes 

1 3 7.933,36 4 12 12.013,36 

22 

Automatização de Plataforma 
Online, Para Mapeamento 
Digital na Nuvem, de Dados 
Geoprocessados Para Gestão 
Fundiária, Monitoramento 
Ambiental e de Recursos 
Hídricos 

Polo de 
Inovação 

Campos dos 
Goytacazes 

2 9 38.130,03 4 12 7.051,84 

23 

Controle de Eficiência 
Energética Em Pequenos 
Torrefadores de Café Por Meio 
de Monitoramento do Processo 
de Torra 

Polo de 
Inovação 

Campos dos 
Goytacazes 

3 12 16.950,00 4 16 6.177,64 

24 

Desenvolvimento do Processo e 
Sistema Instrumentado e 
Automatizado Para Tratamento 
de Efluentes Por Oxidação 
Avançada 

Polo de 
Inovação 

Campos dos 
Goytacazes 

2 4 15.866,70 1 2 1.624,00 

25 

Dispositivo de Oxigenação de 
Corpos Hídricos, com Sistema 
de Instrumentação e 
Automação, Com Métricas Para 
Indicadores e Tomadas de 
Decisão Aplicados Em Ambiente 
Real 

Polo de 
Inovação 

Campos dos 
Goytacazes 

3 6 22.400,00 1 2 1.624,00 



37 
Relatório Anual de Gestão 2021 

Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico Fluminense – PRÓ-IFF 

 
 

 

26 

Desenvolvimento de Processo 
Industrial Com Redução de 
Insumos Hídrico-Energéticos na 
Fabricação de Um Refrigerante 
de Cana de Açúcar 

Polo de 
Inovação 

Campos dos 
Goytacazes 

2 2 8.409,65 6 6 3.587,88 

27 

Desenvolvimento de Protótipo 
de Sistema de Alimentação de 
Energia para Robô Submarino 
de Inspeção do Tipo ROV 

Polo de 
Inovação 

Campos dos 
Goytacazes 

0 0 0,00 0 0 0,00 

Subtotal 32 97 244.291,86 39 93 77.355,37 

Recursos Humanos Envolvidos 71 

Quantidade Bolsas Pagas 190 

Valor Total Pago em Bolsas e RPA (R$) 321.647,23 

A relação detalhada do pagamento das bolsas e RPA podem ser vistas no Anexo I. 

 

2.6.5 Compras e Serviços Adquiridos 

Durante o ano de 2021 a PRÓ-IFF atendeu as demandas dos projetos em parceria 

com o IFFluminense realizando operações de compras do tipo: ordens de compra de bens 

de consumo ou serviços adquiridos. 

Tais atividades também estão elencadas no artigo 9, parágrafos 4º ao 7º, da 

Resolução 25/2012, como formas possíveis de dedução do valor a ser ressarcido à 

Instituição apoiada, assim como acontece com as GRU’s e as bolsas.   

As aquisições ocorreram, através de processo compra direta, amparados na Lei nº 

10.973/2004, que dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica 

no ambiente produtivo, no Decreto nº 8.241/2014 e na Lei nº 8.666/1993. 

Segue demonstrado na Tabela 16 na página seguinte, o resumo das aquisições. 

Tabela 16 - Relação de Bens e Serviços adquiridos por Projetos 

 Nº Projeto 

Aquisição 

Consumo (R$) Permanente 
(R$) 

Serviço Pessoa 
Jurídica (R$) 

1 Jovem Aprendiz  XIII 0,00 0,00 0,00 

2 Projeto Gestão de Aulas (SIGA) 0,00 0,00 0,00 

3 Efeito de uso de aditivos não nutrientes  
sobre o desempenho produtivo e qualidade 
de ovos de codornas japonesas 

0,00 0,00 0,00 

4 Gestão da Empregabilidade (SAGE) 0,00 0,00 0,00 

5 Controle tecnológico de peças de concreto 
para pavimentação (FAC) 

0,00 0,00 0,00 

6 Beneficiamento de Resíduos de Rochas 
Ornamentais (MIRACEMA) 

0,00 0,00 0,00 

7 XV ENEPEA 0,00 0,00 0,00 
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8 PROTEC 2020 0,00 0,00 0,00 

9 PROTEC 2021 0,00 0,00 0,00 

10 Minicurso CAR - Minicurso on-line: 
Aprendendo a fazer e retificar um Cadastro 
Ambiental Rural 

0,00 0,00 0,00 

11 Centro de Qualidade de Vida - CQV 2020 0,00 0,00 0,00 

12 Essentia Editora 0,00 0,00 R$   198,00 

13 Boutique Macaé 0,00 0,00 0,00 

14 Análises Fisico-Químicas, Sensoriais e 
Microbiológicas - Alimento e Água 

0,00 0,00 0,00 

15 Curso de Formação Inicial e Continuada de 
Empreendedorismo Em Mídias Sociais 
Digitais 

0,00 0,00 0,00 

16 Programa de Aprendizagem de Inglês 
Técnico 

0,00 0,00 0,00 

17 Campanha IFF Solidário R$       7.029,40 0,00 0,00 

18 Biotecido R$     22.198,74 0,00 R$   15.417,51 

19 Projetos Diversos 0,00 0,00 0,00 

20 Aprimoramento de Funcionalidades do 
Controlador Motogerador 

0,00 0,00 0,00 

21 Modularização e Aprimoramento de sensor 
Microsísmico 

0,00 0,00 R$     325,00 

22 Automatização de Plataforma Online, Para 
Mapeamento Digital na Nuvem, de Dados 
Geoprocessados Para Gestão Fundiária, 
Monitoramento Ambiental e de Recursos 
Hídricos 

0,00 0,00 0,00 

23 Controle de Eficiência Energética Em 
Pequenos Torrefadores de Café Por Meio de 
Monitoramento do Processo de Torra 

R$     3.409,61 0,00 0,00 

24 Desenvolvimento do Processo e Sistema 
Instrumentado e Automatizado Para 
Tratamento de Efluentes Por Oxidação 
Avançada 

R$     4.929,45 0,00 0,00 

25 Dispositivo de Oxigenação de Corpos 
Hídricos, com Sistema de Instrumentação e 
Automação, Com Métricas Para Indicadores 
e Tomadas de Decisão Aplicados Em 
Ambiente Real 

R$   7.183,96 0,00 0,00 

26 Desenvolvimento de Processo Industrial 
Com Redução de Insumos Hídrico-
Energéticos na Fabricação de Um 
Refrigerante de Cana de Açúcar 

0,00 0,00 R$   3.734,00 

27 Desenvolvimento de Protótipo de Sistema de 
Alimentação de Energia para Robô 
Submarino de Inspesão do Tipo ROV 

0,00 0,00 0,00 

Subtotal R$  44.751,16 R$         - R$  19.674,51 

Total Geral R$   64.425,67 

No exercício de 2021 não houve compra de material permanente nem incorporação 

de bens ao patrimônio do IFFluminense. 
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No ano de 2021 a PRÓ-IFF apesar de sempre se mostrar em busca das 

possibilidades de crescimento, mesmo diante de todas as dificuldades pelas quais vem 

passando o Brasil, principalmente o Estado do Rio de Janeiro (mormente a região Norte 

Fluminense), buscando se manter de pé num período de amortecimento de atividades, a 

Fundação viu os seus recursos serem reduzidos ao extremo, chegando a se imaginar em 

suspensão de suas atividades. 

Nesse sentido, o primeiro impacto para a PRÓ-IFF foi a previsão de redução na 

receita nos primeiros momentos da crise, especialmente nos projetos de pesquisa mais 

tradicionais.  

Afinal, grandes empresas brasileiras interromperam alguns projetos, como por 

exemplo a Petrobras, o fluxo de capital reduziu, impactando o financiamento de importantes 

projetos de PD&I. 

Em consequência da queda de receitas a Fundação foi obrigada a adotar medidas 

de contenção em sua política de pessoal, bem como na revisão dos contratos com os 

prestadores de serviços, de modo a reduzir custos para as despesas operacionais previstas. 

Como já citado neste documento, a receita com os custos operacionais não é 

suficiente para a sobrevivência da entidade. É essencial ter opções de receita que garantam 

a sustentabilidade financeira. Seja na promoção de cursos de pós-graduação em conjunto 

com a instituição apoiada, organização de concursos e eventos, cursos gerais de 

aprimoramento (cursos de idiomas, por exemplo), investimento em projetos inovadores, 

captação de projetos com iniciativas privadas, etc. 

Mesmo com as dificuldades apontadas pela escassez de projetos pactuados, 

registra-se a Fundação encerrou o exercício de 2021 com todos os seus compromissos 

financeiros honrados junto aos funcionários, colaboradores, fornecedores e parceiros.  

A tabela 17 na página seguinte descreve os resultados da gestão 2021, baseados 

nas metas e nos indicadores de desempenho mencionados nas páginas 17 e 18. 

 

III – Considerações Finais 
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Tabela 17 - Resultados da gestão 2021 

Nº Macroprocesso Indicadores 
Realizado 2020 

Nº % 

1 

Planejamento e 
Gestão, 

comunicação, 
informação e 
divulgação 

1. Participação em reuniões nos campi do 
IFFluminense, UENF e instituições públicas e 
privadas 

75 100 

2. Participação em viagens e eventos (on line) 01 100 

3. Assessoramento a coordenadores de 
projetos, técnicos e usuários da PRÓ-IFF na 
sistematização dos procedimentos, 
encaminhamento e acompanhamento de 
projetos de pesquisa, ensino, extensão e 
inovação 

28 100 

4. Grau de satisfação dos usuários 
dados 

empíricos 
80 

2 

Capacidade de 
mobilização e 

gerenciamento 
de projetos 

1. Número de propostas técnicas planejadas e 
entregues 

15 100 

2. Taxa de sucesso de propostas técnicas 13 81,81 

3. Taxa de sucesso nos projetos geridos no 
período (2020/2021) 

26 100 

4. Contratação de projetos com objeto 
relacionado ao ensino, pesquisa, extensão, 
desenvolvimento institucional científico e 
tecnológico e estímulo à inovação 

26 100 

5. Entrada de receita de projetos gerenciados, 
com investimento do IFF e parceiros (incluindo 
aqueles iniciados em vários anos). 

R$ 714.310,67 
Não se 
aplica 

6. Percentual de Ressarcimento de Despesas 
Operacionais Administrativas – REDOA. 
(prestação de serviços de gestão 
administrativa financeira de contratos e 
convênios) 

R$107.970,65 
Não se 
aplica 

7. Despesas dos Projetos com investimentos, 
compras de produtos e serviços 

R$ 64.425,67 
 

Não se 
aplica 

8. Pagamento de Bolsas no Exercício no 
estímulo à participação de docentes, técnicos 
administrativos e alunos em projetos de 
interesse do IFFluminense. 

R$ 303.385,11 
Não se 
aplica 

9. Pagamento de RPA’s no Exercício no 
estímulo à participação de docentes, técnicos 
administrativos e alunos em projetos de 
interesse do IFFluminense. 

R$ 18.262,12 
Não se 
aplica 

10. Transferência de receitas da fundação 
para o IFF – na finalização das prestações 
contas, os projetos que configuraram saldo, o 
mesmo foi repassado ao IFF 
Ressarcimento/Devolução de Recursos de 
Projetos ao IFF 

R$ 4.746,29 
Não se 
aplica 
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11. Valor total anual auferido com rendimentos 
de aplicação financeira revertidos aos 
projetos: recursos financeiros restituídos ao 
projeto e, em caso de eventual saldo dos 
recursos recebidos, os mesmos são 
restituídos ao contratante 

R$ 2.776,19 
Não se 
aplica 

12. Grau de participação – Participação de 
mais de 2/3 dos participantes dos projetos têm 
relacionamento com o IFF, nos moldes do art. 
6º, § 3º, do Decreto nº 7.423. Participantes 
vinculados à instituição apoiada, por meio de 
formulário específico autorizados a participar 
do projeto, identificados por seus registros 
funcionais, na hipótese de docentes ou 
servidores técnico-administrativos, sendo 
informados os valores das bolsas a serem 
concedidas 

74(Apoiada) 93,67% 

13. Número de 
Financiadores/Concedentes/Contratantes 

12 100% 

14. Prestação de contas de forma eficiente – 
prestações de contas executadas dentro dos 
prazos contratuais, respeitando aspectos 
contábeis, de legalidade, efetividade e 
economicidade de cada projeto 

02 100% 

 

Na Tabela 18 a seguir pode-se verificar outros indicadores não mensuráveis, mas 

que traduzem o resultado da gestão da Fundação no ano de 2021, auxiliando na 

identificação dos ajustes necessários, orientar ações, quantificar e qualificar os resultados. 

 
Tabela 18 - Outros Indicadores de Gestão 

Nº Outros Indicadores de Gestão 

1 

Regularidade Fiscal: A Fundação mantém sua regularidade Fiscal, fomentando as boas 
práticas de gestão, podendo celebrar Parcerias com o Poder Público (Termo de Colaboração, 
Termo de Fomento ou Acordo de Cooperação). Encontram-se regulares as certidões 
negativas de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil, pelo Secretaria da Fazenda Estadual- RJ, pela Secretaria Municipal de Fazenda de 
Campos dos Goytacazes e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço – FGTS. 

2 
Justificativa para contratar fundação de apoio: maior autonomia, agilidade na realização de 
despesas, dispensa de licitação. 

3 Projeto executado no prazo determinado resultando em um produto definido. 

4 

Previsão contratual de remuneração da fundação de apoio com base em critérios claramente 
definidos e nos seus custos operacionais – planilha formadora dos custos operacionais 
relacionados aos planos de trabalho de cada projeto. As despesas administrativas até o limite 
de quinze por cento do valor do objeto, são demonstradas em planilha contendo as despesas 
necessárias e proporcionais ao cumprimento do objeto do instrumento. 

5 
Prestação de contas de forma eficiente – prestações de contas executadas dentro dos prazos 
contratuais, respeitando aspectos contábeis, de legalidade, efetividade e economicidade de 
cada projeto. 

6 
Consolidação na Cooperação científica, técnica e financeira com a EMBRAPII, visando 
fortalecer e ampliar o apoio ao desenvolvimento de programas e projetos do Instituto. 

 



42 
Relatório Anual de Gestão 2021 

Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico Fluminense – PRÓ-IFF 
 

A análise crítica dos dados apresentados impele-nos a uma reflexão cada vez maior 

sobre as melhorias a serem adotadas para melhores resultados. 

Nesse sentido, e com o intuito de dar sustentabilidade à Fundação e preservar seu 

papel influente em parcerias com o mundo externo e para a instituição apoiada, aponta para 

2022 a necessidade de intensificar as ações para a captação de recursos, além de uma 

clara priorização de áreas de intervenção e a aposta em parcerias duradouras. 

Ainda sobre o futuro da Fundação há que se considerar os impactos para a entidade, 

sob o temor da pandemia do novo coronavírus, dos abalos nos mercados globais, na 

paralisação das atividades econômicas no mundo todo, com ressonância nas cadeias 

globais de suprimentos e no comércio, elevando os temores de uma recessão global 

Mesmo diante desse cenário onde é impossível projetar novas oportunidades de 

projetos e melhorias da Fundação, apostamos sim, na intensificação dos esforços, em 

articulações externas envolvendo a PRÓ-IFF e a Instituição apoiada, na avaliação 

permanente de suas ações, na transparência e no acompanhamento próximo dos projetos.  

Na tabela 19, na página seguinte propomos algumas estratégias a serem adotadas 

para o ano de 2022. 

Tabela 19 - Estratégias previstas para o exercício 2022 

Nº Estratégias 

1 
Avaliação permanente com a equipe de colaboradores das ações propostas para 2021 para 
redirecionar o planejamento e efetividade das metas propostas para 2022. 

2 
Reestruturação da equipe de colaboradores, em atendimento às demandas de 
projetos/atividades. 

3 
Intensificar a divulgação no âmbito do IFFluminense, da UENF e externamente a missão, 
valores e fins da Fundação. 

4 
Captação e ampliação de novos projetos, buscando oportunidades, divulgando e ampliando 
o intercâmbio de informações entre os servidores e demais setores do IFFluminense e da 
UENF. 

5 
Apoiar coordenadores de projetos, técnicos e usuários da PRÓ-IFF na sistematização dos 
procedimentos, encaminhamento e acompanhamento de projetos de ensino, extensão, 
desenvolvimento institucional, pesquisa e inovação. 

7 
Implementar o Sistema de Gerenciamento de Projetos da PRÓ-IFF, permitindo a 
transparência dos projetos realizados dando aos coordenadores visibilidade e o 
acompanhamento de seus projetos. 
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IV - Anexos 
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Anexo 2. CONFIA 

(Controle Finalístico de Atividade da Parceria) 
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CONFIA 

 (Controle Finalístico de Atividade da Parceria)  

 

A FUNDAÇÃO 

A Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico Fluminense – PRÓ-IFF, é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, 

de duração indeterminada, com sede e foro na Comarca de Campos dos Goytacazes/RJ, 

adequada estatutariamente, mediante Escritura Pública sob o nº 094, no Livro 075, às folhas 

168/175, registrada em 27/01/2021 no Cartório do 8º Ofício da Comarca de Campos dos 

Goytacazes/RJ, à nova institucionalidade do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia – IFFluminense. 

Sua relação com a instituição apoiada é regulamentada pela Lei Federal nº 

8.958/1994 e pelo Decreto nº 7.423/2010. 

 

OBJETIVOS GERAIS 

Apoiar o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia na consecução de 

objetivos relacionados com o ensino, a pesquisa, a extensão e a inovação, contribuindo para 

a promoção do desenvolvimento científico, tecnológico, artístico e cultural, da preservação 

ambiental e para o aprimoramento das relações entre o IFFluminense, a sua comunidade e 

a sociedade. 

Apoiar a Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro - UENF, em 

conformidade com os objetivos do Art. 6º e seus incisos do Estatuto Social;   
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CONFIA Nº 01/2020  

 

Oferta do curso Operador na área de petróleo e gás, incluindo as disciplinas de 

inglês técnico e gestão empresarial – Jovem Aprendiz XIII. 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Contrato 01/2020 celebrado entre a Schlumberger Serviços de Petróleo Ltda e a 

PRÓ-IFF, com a interveniência do IFFluminense. 

 

OBJETO   

Cumprimento das cotas de aprendizagem, nos termos do Decreto nº 5.598 de 1º de 

dezembro de 2005, objetivando a oferta do curso de OPERADOR NA ÁREA DE 

PETRÓLEO E GÁS, incluindo as disciplinas de Inglês Técnico e Gestão Empresarial, nos 

seus diversos módulos e palestras sobre a vida de um poço de petróleo, a serem 

ministradas a 08 aprendizes. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Seleção de profissionais e realização de respectivo treinamento. 

Aquisição de materiais necessários ao desenvolvimento dos estudos que são objeto do 

convênio. 

Execução do contrato, com a devida qualificação dos jovens aprendizes em Inglês e Gestão 

Empresarial.   

 

META A SER ALCANÇADA  

Ministrar Curso de Operador na área de Petróleo e Gás, incluindo as disciplinas de 

Inglês Técnico e Gestão Empresarial para 14 aprendizes.  

 

PRAZO DE EXECUÇÃO 

A vigência deste Contrato é de 31/12/2019 a 31/12/2020. O 1º Pacto Aditivo 

prorrogou o contrato até 30/05/2021. Em função da pandemia o Contrato foi suspenso pelo 

período de 60 dias, a partir de 01/05/2020. 

 

AVALIAÇÃO 

Coube a Schlumberger realizar avaliações periódicas e globais do processo de 

desenvolvimento do Projeto. Todas as cláusulas estabelecidas no termo de contrato foram 

cumpridas. 

 

CONTRATAÇÕES 

No intuito de contribuir para a ampliação dos programas institucionais do 

IFFluminense, voltados às atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação, 



59 
Relatório Anual de Gestão 2021 

Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico Fluminense �± PRÓ-IFF 
 

 
 

 

considerando sempre a necessidade de manter o equilíbrio financeiro entre suas receitas e 
despesas, a PRÓ-IFF desempenhou suas responsabilidades institucionais, principalmente 
através da contratação de pessoal como administrativo e professores. 
 
VALOR DO PROJETO  

O valor total do projeto é orçado em R$ 81.112,00 (oitenta e um mil, cento e doze 
reais). 
 

SALDO ANTERIOR (31/12/2020) R$     15.622,76 

VALOR RECEBIDO R$       5.694,00 

JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS R$           331,60 

DESPESAS EFETUADAS  R$       6.406,60 

DEVOLUÇÕES  R$               0,00 

SALDO NO PERÍODO (31/12/2021) R$     15.241,76 

 
IRREGULARIDADES  
 
Declaro, sob as penas da lei, que não foram detectadas irregularidades no desenvolvimento 
deste projeto. 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
Jefferson Manhães de Azevedo  

Presidente do Conselho Deliberativo da PRÓ-IFF 
 
 
 
 
 
 

____________________________                   ____________________________ 
Ana Léa Bulhões Almeida Gon dim                Auditasse Auditores Independentes  

        Superintendente Geral da PRÓ-IFF 
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CONFIA Nº 02/2021 

 

PROJETO 

Sistema de Gestão de Aulas (SIGA) - Rede de Aulas Inovadora 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Contrato 11/2020 celebrado entre a UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A a PRÓ-IFF, 

com a interveniência do IFFluminense. 

 

OBJETO 

Criação de software destinado à informatização do banco de currículos de profissionais e 

apoio à gestão de empregabilidade para o projeto da CONTRATANTE, denominado Projeto 

de Gestão de Aulas - SIGA (Sistema de Gestão de Aulas).  

 

DESENVOLVIMENTO 

Aquisição de Material / Seleção de bolsistas 

Montagem do ambiente de desenvolvimento 

Implementação Usuário  

Levantamento Requisitos Usuário 

Levantamento Requisitos PA  

Implementação PA 

Levantamento Requisitos Aula  

Implementação Aula  

Levantamento Requisitos Material Aula 

Implementação Material Aula 

Levantamento Requisitos PA 

Levantamento Requisitos Temas Transversais 

Implementação Temas Transversais 

Levantamento Requisitos Playlist 

Implementação Playlist 

  

 META A SER ALCANÇADA  

Fornecer à Contratante uma ferramenta de criação e compartilhamento de planos de 

aula para a criação de aulas inovadoras, gerando economia de tempo dos docentes, bem 

como a difusão de ideias inovadoras na área da educação através das boas práticas 

mapeadas; 

 

PRAZO DE EXECUÇÃO 

A vigência deste Contrato é de 13/02/2020 a 22/09/2020. Um Termo Aditivo foi 

pactuado ampliando a vigência do Contrato para 22/12/2020. 
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AVALIAÇÃO  

Coube a UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A aprovar os Boletins de Medição 
técnicos. Todas as cláusulas estabelecidas no termo de contrato foram cumpridas. 
 
CONTRATAÇÕES  

No intuito de contribuir para a ampliação dos programas institucionais do 
IFFluminense, voltados às atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação, 
considerando sempre a necessidade de manter o equilíbrio financeiro entre suas receitas e 
despesas, a PRÓ-IFF desempenhou suas responsabilidades institucionais, principalmente 
através da contratação de pessoal técnico administrativo e professores. 
 
VALOR DO PROJETO  

O valor total do projeto é orçado em R$ 78.140,07 (setenta e oito mil cento e 
quarenta reais e sete centavos). 

 
SALDO ANTERIOR (31/12/2020) R$        7.506,48 
VALOR RECEBIDO R$     15.538,52 
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS R$                 0,00 
DESPESAS EFETUADAS  R$     23.045,00 
DEVOLUÇÕES  R$                 0,00 
SALDO NO PERÍODO (31/12/2021) R$       1.515,00 

 
IRREGULARIDADES  

Declaro, sob as penas da lei, que não foram detectadas irregularidades no 
desenvolvimento deste projeto. 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
Jefferson Manhães de Azevedo  

Presidente do Conselho Deliberativo da PRÓ-IFF 
 
 
 
 

____________________________                   ____________________________ 
Ana Léa Bulhões Almeida Gondim                Audita sse Auditores Independentes  

        Superintendente Geral da PRÓ-IFF 
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CONFIA Nº 03/2021 

 

PROJETO 

Efeito do uso de aditivos não nutrientes sobre o desempenho produtivo e qualidade de ovos 

de codornas japonesas 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Contrato 07/2020 celebrado entre a COMÉRCIO E INDÚSTRIA UNIQUÍMICA LTDA a PRÓ-

IFF, com a interveniência do IFFluminense. 

 

OBJETO 

Serviços de “Efeito do uso de aditivos não nutrientes sobre o desempenho produtivo e 

qualidade de ovos de codornas japonesas”. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Fabricação de rações experimentais;  

Pesagem e seleção de animais;  

Montagem do experimento;  

Fornecimento dos tratamentos às unidades experimentais;  

Avaliação do desempenho animal;  

Avaliação da qualidade de ovos. 

  

 META A SER ALCANÇADA  

Avaliar o desempenho e a qualidade de ovos de codorna são fim de cada período de 21 

dias, durante 4 períodos. 

 

PRAZO DE EXECUÇÃO 

A vigência deste Contrato é de 20/04/2020 a 20/07/2020. Um Termo Aditivo foi 

pactuado ampliando a vigência do Contrato para 31/08/2020. 

 

AVALIAÇÃO 

Coube a COMÉRCIO E INDÚSTRIA UNIQUÍMICA LTDA Avaliar o efeito do uso de aditivos 

não nutrientes sobre o desempenho produtivo e a qualidade de ovos de codornas 

japonesas, espécie Coturnix japônica, em substituição ao uso de antibiótico. Todas as 

cláusulas estabelecidas no termo de contrato foram cumpridas. 

 

CONTRATAÇÕES 

No intuito de contribuir para a ampliação dos programas institucionais do 

IFFluminense, voltados às atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação, 

considerando sempre a necessidade de manter o equilíbrio financeiro entre suas receitas e 
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despesas, a PRÓ-IFF desempenhou suas responsabilidades institucionais, principalmente 
através da contratação de pessoal técnico administrativo e professores. 
 
VALOR DO PROJETO  

O valor total do projeto é orçado em R$ 4.795,50 (quatro mil e setecentos e noventa 
e cinco reais e cinquenta centavos). 
 

SALDO ANTERIOR (31/12/2020) R$      150,00 

VALOR RECEBIDO R$           0,00 

JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS R$           0,00 

DESPESAS EFETUADAS  R$      150,00 

DEVOLUÇÕES  R$           0,00 

SALDO NO PERÍODO (31/12/2021) R$           0,00 

 
IRREGULARIDADES  

Declaro, sob as penas da lei, que não foram detectadas irregularidades no 
desenvolvimento deste projeto. 
 
 
 
 

______________________________________ 
Jefferson Manhães de Azevedo  

Presidente do Conselho Deliberativo da PRÓ-IFF 
 
 
 
 

____________________________                   ____________________________ 
Ana Léa Bulhões Almeida Gondim                Auditasse Auditores Independentes  

        Superintendente Geral da PRÓ-IFF 
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CONFIA Nº 04/2021 

 

PROJETO 

Sistema matizado para Gerenciamento da Empregabilidade (SAGE) 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Contrato 06/2020 celebrado entre a UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A a PRÓ-IFF, 

com a interveniência do IFFluminense. 

 

OBJETO 

Informatização do banco de currículos de profissionais e apoio à gestão de empregabilidade 

para o projeto da CONTRATANTE, denominado Projeto de Gestão de Currículos - SAGE 

(Sistema Automatizado de Gestão da Empregabilidade) 

 

DESENVOLVIMENTO 

Análise dos documentos fornecidos 

Consulta à legislação 

Consulta às bases de dados 

Desenvolvimento da argumentação 

Conclusão do documento 

 

 META A SER ALCANÇADA 

Criação de um sistema que contemple as seguintes soluções: Cadastro e alteração de 

usuários; Cadastro de currículos; Importação de currículos via OCR; Consulta de currículos; 

Emissão de relatórios; Migração da base de currículos já existentes; Trilha de auditoria; 

Controle e feedback de e consultas de currículos; 

 

PRAZO DE EXECUÇÃO 

A vigência deste Contrato é de 26/02/2019 a 25/06/2019. Um Termo Aditivo foi 

pactuado com prorrogação de prazo do contrato até 27/10/2019. 

 

AVALIAÇÃO 

Coube a UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A aprovar OS Boletins de Medição das 

macro entregas Todas as cláusulas estabelecidas no termo de contrato foram cumpridas. 

 

CONTRATAÇÕES 

No intuito de contribuir para a ampliação dos programas institucionais do 

IFFluminense, voltados às atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação, 

considerando sempre a necessidade de manter o equilíbrio financeiro entre suas receitas e 
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despesas, a PRÓ-IFF desempenhou suas responsabilidades institucionais, principalmente 
através da contratação de pessoal técnico administrativo e professores. 
 
VALOR DO PROJETO  

O valor total do projeto é orçado em R$ 33.777,28 (trinta e três mil setecentos e 
setenta e sete reais e  vinte e oito centavos). 
 

SALDO ANTERIOR (31/12/2020) R$     1.015,22 

VALOR RECEBIDO R$             0,00 

JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS R$             0,00 

DESPESAS EFETUADAS R$    1.015,22 

DEVOLUÇÕES R$             0,00 

SALDO NO PERÍODO (31/12/2021) R$             0,00 

 
 
IRREGULARIDADES  

Declaro, sob as penas da lei, que não foram detectadas irregularidades no 
desenvolvimento deste projeto. 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
Jefferson Manhães de Azevedo  

Presidente do Conselho Deliberativo da PRÓ-IFF 
 
 
 
 

____________________________                   ____________________________ 
Ana Léa Bulhões Almeida Gondim                Auditasse Auditores Independentes  

        Superintendente Geral da PRÓ-IFF 
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   CONFIA Nº 05/2021 

 

PROJETO 

Controle tecnológico de peças de concreto para pavimentação 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Contrato 09/2020 celebrado entre a FAC - FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 

a PRÓ-IFF, com a interveniência do IFFluminense. 

 

OBJETO 

Serviços de controle tecnológico de peças de concreto para pavimentação 

 

DESENVOLVIMENTO 

Execução de ensaio de resistência à compressão de peças de concreto para pavimentação 

Elaboração de laudos técnicos de ensaios de resistência à compressão de peças de 

concreto para pavimentação 

 

 META A SER ALCANÇADA 

Confecção de laudos técnicos que aprovem ou não a resistência à compressão 

característica de peças de concreto para pavimentação produzidas pela Contratante, em 

acordo com as especificações exigidas pela ABNT NBR 9781. 

 

PRAZO DE EXECUÇÃO 

A vigência deste Contrato é de 03/11/2020 a 03/11/2021.  

 

AVALIAÇÃO 

Coube a FAC - FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA aprovar os laudos técnicos. 

Todas as cláusulas estabelecidas no termo de contrato foram cumpridas. 

 

CONTRATAÇÕES 

No intuito de contribuir para a ampliação dos programas institucionais do IFFluminense, 

voltados às atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação, considerando sempre a 

necessidade de manter o equilíbrio financeiro entre suas receitas e despesas, a PRÓ-IFF 

desempenhou suas responsabilidades institucionais, principalmente através da contratação 

de pessoal técnico administrativo e professores. 

 

VALOR DO PROJETO 

O valor total do projeto é orçado em R$ 17.192,50 (dezessete mil e cento e noventa e dois 

reais e cinquenta centavos). 
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SALDO ANTERIOR (31/12/2020) R$          640,00 
VALOR RECEBIDO R$    13.989,69 
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS R$               0,00 
DESPESAS EFETUADAS  R$    13.940,47 
DEVOLUÇÕES  R$               0,00 
SALDO NO PERÍODO (31/12/2021) R$          689,21 

 
IRREGULARIDADES  

Declaro, sob as penas da lei, que não foram detectadas irregularidades no 
desenvolvimento deste projeto. 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
Jefferson Manhães de Azevedo  

Presidente do Conselho Deliberativo da PRÓ-IFF 
 
 
 
 

____________________________                   ____________________________ 
Ana Léa Bulhões Almeida Gondim                Auditasse Auditores Independentes  

        Superintendente Geral da PRÓ-IFF 
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    CONFIA Nº 06/2021 

 

PROJETO  

Serviços de acompanhamento técnico, utilizando maquinário próprio para avaliação do 

reaproveitamento de resíduos de serrarias de pedra.  

 

IDENTIFICAÇÃO 

Contrato 06/2019 celebrado entre a Prefeitura Municipal de Miracema. e a PRÓ-IFF, com a 

interveniência do IFFluminense. 

 

OBJETO   

Prestação de serviços de acompanhamento técnico, com utilização de maquinário próprio 

para avaliação do reaproveitamento de resíduos de serrarias de pedra no município de 

Miracema. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Os serviços serão prestados pela contratada em estrita observância ao Plano de Trabalho. 

 

META A SER ALCANÇADA  

Avaliação do reaproveitamento de resíduos de serrarias de pedra. 

 

PRAZO DE EXECUÇÃO 

A vigência deste Contrato é de 02/05/2019 a 01/05/2020. O Termo Aditivo foi pactuado para 

prorrogação do prazo do contrato para 30/04/2021. 

 

AVALIAÇÃO 

Coube a Prefeitura Municipal de Miracema realizar avaliações periódicas e globais do 

processo de desenvolvimento do Projeto. Todas as cláusulas estabelecidas no termo de 

contrato foram cumpridas. 

 

CONTRATAÇÕES 

No intuito de contribuir para a ampliação dos programas institucionais do IFFluminense, 

voltados às atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação, considerando sempre a 

necessidade de manter o equilíbrio financeiro entre suas receitas e despesas, a PRÓ-IFF 

desempenhou suas responsabilidades institucionais, principalmente através da contratação 

de pessoal como administrativo e pesquisadores. 

 

VALOR DO PROJETO 

O valor total do projeto é orçado em R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais). 
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SALDO ANTERIOR (31/12/2020) R$      2.573,17 
VALOR RECEBIDO R$   18.332,64 
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS R$               0,00 
DESPESAS EFETUADAS  R$  17.153,38 
DEVOLUÇÕES  R$               0,00 
SALDO NO PERÍODO (31/12/2021) R$     3.752,43 

 
IRREGULARIDADES  
Declaro, sob as penas da lei, que não foram detectadas irregularidades no desenvolvimento 
deste projeto. 

 
 

 
 

______________________________________ 
Jefferson Manhães de Azevedo  

Presidente do Conselho Deliberativo da PRÓ-IFF 
 
 
 
 
 

____________________________                   ____________________________ 
Ana Léa Bulhões Almeida Gondim                Auditasse Auditores Independentes  

        Superintendente Geral da PRÓ-IFF 
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CONFIA Nº 07/2021 

 

PROJETO 

 Curso de formação continuada, na modalidade a distância, para professores da rede 

municipal de São João da Barra/RJ 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Contrato 21/2021 celebrado entre a UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A e a PRÓ-IFF, 

com a interveniência do IFFluminense. 

 

OBJETO   

Prestação dos serviços de execução do Curso de Formação Continuada na modalidade a 

distância, para professores da rede municipal de São João da Barra/RJ, com 120 (cento e 

vinte) vagas 

 

DESENVOLVIMENTO 

Mobilização 

Cadastramento de professores 

Disponibilização de conteúdo na Plataforma Moodle/IFF 

Planejamento e elaboração de material didático para o módulo de Produção e Sequências 

Didáticas 

Realização de encontro online 

Realização do módulo de Produção de Sequências Didáticas 

Realização de encontro online 

Certificação dos participantes 

Relatório 

 

META A SER ALCANÇADA  

Realização de curso de formação continuada para professores da rede municipal de São 

João da Barra, auxiliando professores da rede municipal de São João da Barra na 

elaboração de sequências didáticas. 

 

PRAZO DE EXECUÇÃO 

A vigência deste Contrato é de 06/12/2021 a 05/12/2022.  

 

AVALIAÇÃO 

Coube a UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A realizar avaliações periódicas e globais 

do processo de desenvolvimento do Projeto. Todas as cláusulas estabelecidas no termo de 

contrato foram cumpridas. 
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CONTRATAÇÕES  
No intuito de contribuir para a ampliação dos programas institucionais do IFFluminense, 
voltados às atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação, considerando sempre a 
necessidade de manter o equilíbrio financeiro entre suas receitas e despesas, a PRÓ-IFF 
desempenhou suas responsabilidades institucionais, principalmente através da contratação 
de pessoal como administrativo e pesquisadores. 
 
VALOR DO PROJETO  
O valor total do projeto é orçado em R$ 82.282,50 (oitenta e dois mil e duzentos e oitenta e 
dois reais e cinquenta centavos). 

 
SALDO ANTERIOR (31/12/2020) R$               0,00 
VALOR RECEBIDO R$      9.142,50 
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS R$              0,00 
DESPESAS EFETUADAS  R$              0,00 
DEVOLUÇÕES  R$              0,00 
SALDO NO PERÍODO (31/12/2020) R$      9.142,50 

 
IRREGULARIDADES  
Declaro, sob as penas da lei, que não foram detectadas irregularidades no desenvolvimento 
deste projeto. 

 
 
 
 
 

______________________________________ 
Jefferson Manhães de Azevedo  

Presidente do Conselho Deliberativo da PRÓ-IFF 
 
 
 
 

____________________________             __________________________                      
Ana Léa Bulhões Almeida Gondim            Auditasse Auditores Independentes  
Superintendente Geral da PRÓ-IFF           
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CONFIA Nº 08/2021 

 

PROJETO 

Curso online de Inglês técnico com ênfase no setor de Óleo e Gás para os alunos de Ensino 

Médio Técnico em Automação Industrial. (Princípios de programação, Robótica e Arduino) 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Contrato 19/2021 celebrado entre a SCHLUMBERGER SERVIÇOS DE PETRÓLEO LTDA e 

a PRÓ-IFF, com a interveniência do IFFluminense. 

 

OBJETO   

Prestação dos serviços de execução do Curso online de Inglês técnico com ênfase no setor 

de Óleo e Gás para os alunos de Ensino Médio Técnico em Automação Industrial. 

(Princípios de programação, Robótica e Arduino) 

 

DESENVOLVIMENTO 

Organização e planejamento do esqueleto do curso 

Seleção de alunos 

Seleção específica de material semanal, conforme ementa 

Organização semanal de atividades conforme material selecionado a partir da 

temática proposta na ementa 

Relatório de avaliação dos alunos com feedbacks para a coordenação e para a 

empresa 

Oferta do curso 

Relatório final, produção e envio de certificados  

 

META A SER ALCANÇADA  

Realização de curso de formação continuada para professores da rede municipal de São 

João da Barra, auxiliando professores da rede municipal de São João da Barra na 

elaboração de sequências didáticas. 

 

PRAZO DE EXECUÇÃO 

A vigência deste Contrato é de 06/12/2021 a 05/12/2022.  

 

AVALIAÇÃO 
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Coube a UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A realizar avaliações periódicas e globais 
do processo de desenvolvimento do Projeto. Todas as cláusulas estabelecidas no termo de 
contrato foram cumpridas. 
 
CONTRATAÇÕES  
No intuito de contribuir para a ampliação dos programas institucionais do IFFluminense, 
voltados às atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação, considerando sempre a 
necessidade de manter o equilíbrio financeiro entre suas receitas e despesas, a PRÓ-IFF 
desempenhou suas responsabilidades institucionais, principalmente através da contratação 
de pessoal como administrativo e pesquisadores. 
 
VALOR DO PROJETO  
O valor total do projeto é orçado em R$ 75.200,40 (setenta e cinco mil duzentos reais e 
quarenta centavos). 

 
SALDO ANTERIOR (31/12/2020) R$                   0,00 
VALOR RECEBIDO R$      56.400,40 
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS R$                   0,00 
DESPESAS EFETUADAS  R$      36.121,00 
DEVOLUÇÕES  R$                   0,00 
SALDO NO PERÍODO (31/12/2020) R$      20.279,40 

 
IRREGULARIDADES  
Declaro, sob as penas da lei, que não foram detectadas irregularidades no desenvolvimento 
deste projeto. 

 
 
 
 

______________________________________ 
Jefferson Manhães de Azevedo  

Presidente do Conselho Deliberativo da PRÓ-IFF 
 
 
 
 
 

____________________________                            ______________________________ 
Ana Léa Bulhões Almeida Gondim                  Auditasse Auditores Independentes  

Superintendente Geral da PRÓ-IFF 
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CONFIA Nº 09/2021 

 

PROJETO  

Modularização de e aprimoramento de sensor microsísmico. 

 

IDENTIFICAÇÃO   

O IFFluminense e a Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial – EMBRAPII 

firmaram em 21/09/2015, o Termo de Cooperação Tecnológica nº 01/2015, com o objetivo 

de formalizar o credenciamento do IFFluminense como um Polo Embrapii em Estruturação, 

denominado Polo EMBRAPII IFFluminense (Campos dos Goytacazes), para recebimento de 

recursos financeiros não reembolsáveis concedidos pela EMBRAPII, para o estabelecimento 

de cooperação entre as partes visando o financiamento parcial dos custos de projetos de 

pesquisa, desenvolvimento e inovação – PD&I a serem contratados pelo o IFFluminense 

junto a empresas do setor industrial, aumentando a competitividade do setor industrial no 

mercado global, assim como para promover maior esforço inovador no país. 

O Polo de Inovação está implantado em área de 5.764,18 metros quadrados, e 

dispõe de auditório climatizado, salas para realização de aulas e reuniões, estação 

meteorológica automática, laboratório de monitoramento de águas, estação de tratamento 

de água, laboratório de energias renováveis, laboratórios de informática, laboratório de 

eletromecânica, além de contar com uma equipe capacitada para o atendimento do projeto 

cuja área de competência é o Monitoramento e Instrumentação para o meio ambiente, que 

se desdobra nas subáreas: Monitoramento Energético, Monitoramento de Resíduos e 

Monitoramento de Recursos Hídricos. 

Em 20/02/2020, o Instituto Federal Fluminense – IFF e a empresa Invision Geofísica 

Ltda, com a interveniência da PRÓ-IFF, assinaram o Contrato nº 02/2020, específico para a 

celebração do projeto. 

 

OBJETO 

A execução, pelo Polo de Inovação Campos do Goytacazes do IFFluminense, do projeto de 

pesquisa, desenvolvimento e inovação intitulado “Modularização de e aprimoramento de 

sensor microsísmico.” 

 

DESENVOLVIMENTO 

Gestão do projeto, incluindo o planejamento, a execução e o controle.  

Desenvolvimento do projeto. 

Levantamento de requisitos 

Aquisição de materiais e componentes para prototipação 
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Projeto de placas de circuito 

Montagem sensores, módulos de aquisição e transmissão 

Testes unitários de comunicação wifi e integração com back-end, módulos de aquisição e 

transmissão, grau de proteção dos invólucros, integração 

Transferência da tecnologia ao cliente 

Relatório Final 

 

META A SER ALCANÇADA 

Realizar modificações de projeto e inserir novas funcionalidades aos sensores 

microssísmicos de barragens.  

 

PRAZO DE EXECUÇÃO  

A vigência deste Contrato é de 09/03/2020 até 18/03/2021. 

 

AVALIAÇÃO 

Coube a Invision Geofísica Ltda acompanhar o desenvolvimento das funcionalidades aos 

sensores microssísmico de barragens através das entregas dos pacotes, conforme 

estabelecido no Plano de Trabalho. Coube a EMBRAPII realizar avaliações periódicas e 

inspeções semestrais referentes às atividades desenvolvidas e fundamentadas nos 

relatórios de prestação de contas, além da verificação do cumprimento das regras do 

Manual de Operação.  Todas as cláusulas estabelecidas no termo do Contrato e no Termo 

de Cooperação Tecnológica foram cumpridas. 

 

CONTRATAÇÕES 

No intuito de contribuir para a ampliação dos programas institucionais do IFFluminense, 

voltados às atividades de extensão, pesquisa, desenvolvimento e inovação, e considerando 

sempre a necessidade de manter o equilíbrio financeiro entre suas receitas e despesas, a 

PRÓ-IFF desempenhou suas responsabilidades institucionais, principalmente através da 

contratação de pessoal como administrativo e pesquisadores. 

 

VALOR DO PROJETO 

O valor total do Projeto é orçado em R$ 240.214,29 (duzentos e quarenta mil e duzentos e 

quatorze reais e vinte e nove centavos), que corresponde ao percentual de 100% (cem por 

cento), distribuído da seguinte forma: 

IFFLUMINENSE por meio de seu POLO de INOVAÇÃO - 33,3%, a que corresponde 

a R$ 80.071,43 (oitenta mil e setenta e um reais e quarenta e três centavos), será concedido 

pelo IFFluminense, sob forma econômica (não financeira). Para fins de comprovação deste 

recurso serão admitidas apropriações de custos com pessoal, material de consumo, diárias, 

passagens e despesas de locomoção, serviços de terceiros – pessoa física e jurídica, 

despesas de suporte administrativo, despesas gerais de operação, uso de equipamento 

laboratorial próprio; 
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EMBRAPII - 33,3%, a que corresponde a R$ 80.071,43 (oitenta mil e setenta e um 
reais e quarenta e três centavos) será concedido pela EMBRAPII, sob forma de subvenção 
econômica financeira não-reembolsável; 

EMPRESA BENEFICIÁRIA: 33,3%, a que corresponde a R$ 80.071,43 (oitenta mil e 
setenta e um reais e quarenta e três centavos) será concedido pela Contratante, sob forma 
financeira. 

 
SALDO ANTERIOR (31/12/2020) R$      44.876,96 

VALOR RECEBIDO R$      3.8073,82 

JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS          R$               4,63 

DESPESAS EFETUADAS  R$      48.689,41 

DEVOLUÇÕES  R$                 0,00 

SALDO NO PERÍODO (31/12/2021) R$                0,00 

 
 
IRREGULARIDADES : 

Declaro, sob as penas da lei, que não foram detectadas irregularidades no 
desenvolvimento deste projeto. 

 
 

______________________________________ 
Jefferson Manhães de Azevedo  

Presidente do Conselho Deliberativo da PRÓ-IFF 
 
 
 
 
 

____________________________                            ______________________________ 
Ana Léa Bulhões Almeida Gondim                  Auditasse Auditores Independentes  

Superintendente Geral da PRÓ-IFF 
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CONFIA Nº 10/2021 

 

PROJETO  

Instrumentação e automação de processo de Biotecido 

 

IDENTIFICAÇÃO   

O IFFluminense e a Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial – EMBRAPII 

firmaram em 21/09/2015, o Termo de Cooperação Tecnológica nº 01/2015, com o objetivo 

de formalizar o credenciamento do IFFluminense como um Polo Embrapii em Estruturação, 

denominado Polo EMBRAPII IFFluminense (Campos dos Goytacazes), para recebimento de 

recursos financeiros não reembolsáveis concedidos pela EMBRAPII, para o estabelecimento 

de cooperação entre as partes visando o financiamento parcial dos custos de projetos de 

pesquisa, desenvolvimento e inovação – PD&I a serem contratados pelo o IFFluminense 

junto a empresas do setor industrial, aumentando a competitividade do setor industrial no 

mercado global, assim como para promover maior esforço inovador no país. 

O Polo de Inovação está implantado em área de 5.764,18 metros quadrados, e 

dispõe de auditório climatizado, salas para realização de aulas e reuniões, estação 

meteorológica automática, laboratório de monitoramento de águas, estação de tratamento 

de água, laboratório de energias renováveis, laboratórios de informática, laboratório de 

eletromecânica, além de contar com uma equipe capacitada para o atendimento do projeto 

cuja área de competência é o Monitoramento e Instrumentação para o meio ambiente, que 

se desdobra nas subáreas: Monitoramento Energético, Monitoramento de Resíduos e 

Monitoramento de Recursos Hídricos. 

Em 29/06/2018, o Instituto Federal Fluminense – IFF e a empresa Biotecam 

Assessoria e Desenvolvimento de Tecnologia Ambiental Ltda, com a interveniência da PRÓ-

IFF, assinaram o Contrato nº 04/2020, específico para a celebração do projeto. 

 

OBJETO 

A execução, pelo Polo de Inovação Campos do Goytacazes do IFFluminense, do projeto de 

pesquisa, desenvolvimento e inovação intitulado “Instrumentação e automação de processo 

de Biotecido.” 

 

DESENVOLVIMENTO 

Gestão do projeto, incluindo o planejamento, a execução e o controle.  

Desenvolvimento do projeto. 

Elaboração de Lista de Material para o projeto 

Definição e estudo de fluxo e linhas 
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Estudo analisadores Ph/Turbidez/Condutividade 

Memorial descritivo do Protótipo, com Sistema de Medição, controle e Relatórios 

Especificação de Instrumentos e sensores de Medição; especificação técnica dos sistemas 

de controle, monitoramento e telemetria  

Orçamentos e compra de materiais 

Concepção e Sistema de controle 

Elaboração de Desenhos dimensionais 

Concepção Telemetria e Relatórios 

Desenvolvimento de Códigos e telas de interface operacional 

Montagem do protótipo 

Definição dos procedimentos e caracterização dos testes 

Realização dos testes \ Análise de Resultados 

Transferência da tecnologia ao cliente 

Relatório Final e DataBook 

 

META A SER ALCANÇADA 

Desenvolvimento do projeto de instrumentação e automação para sistema de produção de 

Biotecido por fermentação, com automação das etapas de secagem e de movimentação de 

líquidos.  

 

PRAZO DE EXECUÇÃO  

A vigência deste Contrato é de 08/06/2020 a 17/06/2021. 

 

AVALIAÇÃO 

Coube a Biotecam Assessoria e Desenvolvimento de Tecnologia Ambiental Ltda 

acompanhar o desenvolvimento do projeto de instrumentação e automação para sistema de 

produção de Biotecido através das entregas dos pacotes, conforme estabelecido no Plano 

de Trabalho. Coube a EMBRAPII realizar avaliações periódicas e inspeções semestrais 

referentes às atividades desenvolvidas e fundamentadas nos relatórios de prestação de 

contas, além da verificação do cumprimento das regras do Manual de Operação.  Todas as 

cláusulas estabelecidas no termo do Contrato e no Termo de Cooperação Tecnológica 

foram cumpridas. 

 

CONTRATAÇÕES 

No intuito de contribuir para a ampliação dos programas institucionais do IFFluminense, 

voltados às atividades de extensão, pesquisa, desenvolvimento e inovação, e considerando 

sempre a necessidade de manter o equilíbrio financeiro entre suas receitas e despesas, a 

PRÓ-IFF desempenhou suas responsabilidades institucionais, principalmente através da 

contratação de pessoal como administrativo e pesquisadores. 

 

VALOR DO PROJETO 
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O valor total do Projeto é orçado em R$ 554.860,71 (quinhentos e cinquenta e quatro 
oitocentos e sessenta reais e setenta e um centavos), que corresponde ao percentual de 
100% (cem por cento), distribuído da seguinte forma: 

IFFLUMINENSE por meio de seu POLO de INOVAÇÃO �± 33,3% a que corresponde 
a R$ 184.943,57 (cento e oitenta e quatro, novecentos e quarenta e três e cinquenta e sete 
centavos) será concedido pelo IFFluminense, sob forma econômica (não financeira). Para 
fins de comprovação deste recurso serão admitidas apropriações de custos com pessoal, 
material de consumo, diárias, passagens e despesas de locomoção, serviços de terceiros �± 
pessoa física e jurídica, despesas de suporte administrativo, despesas gerais de operação, 
uso de equipamento laboratorial próprio; 

EMBRAPII �± 33,3% a que corresponde a R$ 184.953, 57 (cento e oitenta e quatro 
mil, novecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e sete centavos) será concedido pela 
EMBRAPII, sob forma de subvenção econômica financeira não-reembolsável; 

EMBRAPII E SEBRAE NACIONAL �± 23,33153% a que corresponde a R$ 129.457,50 
(cento e vinte e nove, quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) será 
concedido via convênio entre a EMBRAPII e SEBRAE Nacional, cuja responsabilidade 
financeira pelo pagamento será da EMBRAPII, sob forma de subvenção econômica 
financeira não-reembolsável; 

EMPRESA BENEFICIÁRIA: 10,0036% a que corresponde a R$ 55.506,07 (cinquenta 
e cinco mil, quinhentos e seis reais e sete centavos) será concedido pela Contratante, sob 
forma financeira. 

 
SALDO ANTERIOR (31/12/2020) R$     74.677,36 
VALOR RECEBIDO R$   140.860,07 
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS R$               85,37 
DESPESAS EFETUADAS  R$  215.622,80 
DEVOLUÇÕES  R$                 0,00 
SALDO NO PERÍODO (31/12/2021)                          R$                 0,00 

 
IRREGULARIDADES : 
 Declaro, sob as penas da lei, que não foram detectadas irregularidades no 
desenvolvimento deste projeto. 
 
 

 
______________________________________ 

Jefferson Manhães de Azevedo  
Presidente do Conselho Deliberativo da PRÓ-IFF 

 
 

____________________________                            ______________________________ 
Ana Léa Bulhões Almeida Gondim                  Auditasse Auditores Independentes  

Superintendente Geral da PRÓ-IFF 
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CONFIA Nº 11/2021 

PROJETO  

Aprimoramento de funcionalidades do controlador de Motogerador  

  

IDENTIFICAÇÃO   

O IFFluminense e a Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial – 

EMBRAPII firmaram em 21/09/2015, o Termo de Cooperação Tecnológica nº 01/2015, com 

o objetivo de formalizar o credenciamento do IFFluminense como um Polo Embrapii em 

Estruturação, denominado Polo EMBRAPII IFFluminense (Campos dos Goytacazes), para 

recebimento de recursos financeiros não reembolsáveis concedidos pela EMBRAPII, para o 

estabelecimento de cooperação entre as partes visando o financiamento parcial dos custos 

de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação – PD&I a serem contratados pelo o 

IFFluminense junto a empresas do setor industrial, aumentando a competitividade do setor 

industrial no mercado global, assim como para promover maior esforço inovador no país. 

O Polo de Inovação está implantado em área de 5.764,18 metros quadrados, e 

dispõe de auditório climatizado, salas para realização de aulas e reuniões, estação 

meteorológica automática, laboratório de monitoramento de águas, estação de tratamento 

de água, laboratório de energias renováveis, laboratórios de informática, laboratório de 

eletromecânica, além de contar com uma equipe capacitada para o atendimento do projeto 

cuja área de competência é o Monitoramento e Instrumentação para o meio ambiente, que 

se desdobra nas subáreas: Monitoramento Energético, Monitoramento de Resíduos e 

Monitoramento de Recursos Hídricos. 

Em 16/12/2019, o Instituto Federal Fluminense – IFF e a empresa CHP Brasil 

Indústria e Comércio de Geradores com interveniência da PRÓ-IFF, assinaram o Contrato nº 

10/2019, específico para a celebração do projeto. 

 

OBJETO 

A execução, pelo Polo de Inovação Campos do Goytacazes do IFFluminense, do projeto de 

pesquisa, desenvolvimento e inovação intitulado “Aprimoramento de funcionalidades do 

controlador de Motogerador.”  

 

DESENVOLVIMENTO 

Desenvolvimento de estratégia de controle para motores de 4 cilindros 

Desenvolvimento de funções de leitura 

Testes das funções de leitura em ambiente relevante; testes no motor 4 cilindros em 

ambiente relevante 

Desenvolvimento de estratégia de controle para motores de 5 cilindros 

Testes no motor de 5 cilindros em ambiente relevante  

Desenvolvimento de funções de escrita 
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Testes das funções de leitura em ambiente relevante 

Desenvolvimento de funcionalidade de leitura de tensão e corrente do gerador elétrico 

Testes em laboratório do módulo de leitura de tensão e corrente do gerador elétrico 

Testes em ambiente relevante do novo módulo de monitoramento e controle remoto 

Relatório Final 

 

META A SER ALCANÇADA 

Aprimorar as funcionalidades do controlador de Motogerador 

 

PRAZO DE EXECUÇÃO  

A vigência deste contrato é de 16/12/2019 a 30/09/2020. Um 1º Termo Aditivo foi pactuado 

com encerramento do contrato em 10/12/2020 e o 2º Termo Aditivo com encerramento em 

31/03/2020. 

 

AVALIAÇÃO 

Coube a CHP Brasil Indústria e Comércio de Geradores acompanhar o desenvolvimento do 

Aprimoramento de funcionalidades do controlador de Motogerador através das entregas dos 

pacotes, conforme estabelecido no Plano de Trabalho. Coube a EMBRAPII realizar 

avaliações periódicas e inspeções semestrais referentes às atividades desenvolvidas e 

fundamentadas nos relatórios de prestação de contas, além da verificação do cumprimento 

das regras do Manual de Operação.  Todas as cláusulas estabelecidas no Termo do 

Contrato e no Termo de Cooperação Tecnológica foram cumpridas. 

 

CONTRATAÇÕES 

No intuito de contribuir para a ampliação dos programas institucionais do IFFluminense, 

voltados às atividades de extensão, pesquisa, desenvolvimento e inovação, e considerando 

sempre a necessidade de manter o equilíbrio financeiro entre suas receitas e despesas, a 

PRÓ-IFF desempenhou suas responsabilidades institucionais, principalmente através da 

contratação de pessoal como administrativo e pesquisadores. 

 

VALOR DO PROJETO 

O valor total do Projeto é orçado em R$349.648,89 (trezentos e quarenta e nove mim, 

seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta e nove centavos), que corresponde ao 

percentual de 100% (cem por cento), distribuído da seguinte forma: 

IFFLUMINENSE por meio de seu POLO de INOVAÇÃO – 35% a que corresponde a 

R$122.377,11 (cento e vinte e dois mil, trezentos e setenta e sete reais e onze centavos) 

será concedido pelo IFFluminense, sob forma econômica (não financeira). Para fins de 

comprovação deste recurso serão admitidas apropriações de custos com pessoal, material 

de consumo, diárias, passagens e despesas de locomoção, serviços de terceiros – pessoa 

física e jurídica, despesas de suporte administrativo, despesas gerais de operação, uso de 

equipamento laboratorial próprio; 



82 
Relatório Anual de Gestão 2021 

Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico Fluminense �± PRÓ-IFF 
 

 
 

EMBRAPII �± 40% a que corresponde a R$139.859,56 (cento e trinta e novem mil, 
oitocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) será concedido pela 
EMBRAPII, sob forma de subvenção econômica financeira não-reembolsável; 

EMPRESA BENEFICIÁRIA: 25% a que corresponde a R$87.412,22 (oitenta e sete 
mil, quatrocentos e doze reais e vinte e dois centavos) será concedido pela Contratante, sob 
forma financeira. 

 
SALDO ANTERIOR (31/12/2020) R$   6.517,98 
VALOR RECEBIDO R$       334,67 
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS R$             1,70 
DESPESAS EFETUADAS  R$    6.854,35 
DEVOLUÇÕES  R$             0,00 
SALDO NO PERÍODO (31/12/2021) R$             0,00 

 
IRREGULARIDADES: 
Declaro, sob as penas da lei, que não foram detectadas irregularidades no desenvolvimento 
deste projeto. 
 
 
 
 

 
______________________________________ 

Jefferson Manhães de Azevedo  
Presidente do Conselho Deliberativo da PRÓ-IFF 

 
 
 
 
 

____________________________                            ______________________________ 
Ana Léa Bulhões Almeida Gondim                  Auditasse Auditores Independentes  

Superintendente Geral da PRÓ-IFF 
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física e jurídica, despesas de suporte administrativo, despesas gerais de operação, uso de 
equipamento laboratorial próprio; 
EMBRAPII �± 33% a que corresponde a R$ 96.214,29 (noventa e seis mil duzentos e 
quatorze reais e vinte e nove centavos) será concedido pela EMBRAPII, sob forma de 
subvenção econômica financeira não-reembolsável; 
SEBRAE/EMBRAPII �± 23,33% a que corresponde a R$ 67.350,00 (SESSENTA E SETE MIL 
E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), será concedido via convênio entre EMBRAPII e o 
SEBRAE Nacional sob a forma financeira, cuja responsabilidade pelo pagamento será da 
EMBRAPII. 
EMPRESA BENEFICIÁRIA - 10% a que corresponde a R$28.864,29 (vinte e oito mil 
oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e nove centavos) será concedido pela 
Contratante, sob forma financeira. 
 

SALDO ANTERIOR (31/12/2020) R$                 0,00 
VALOR RECEBIDO R$     86.303,83 
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS R$            280,85 
DESPESAS EFETUADAS  R$     73.108,33 
DEVOLUÇÕES  R$                  0,00 
SALDO NO PERÍODO (31/12/2021) R$     13.476,35 

 
 
IRREGULARIDADES : 
Declaro, sob as penas da lei, que não foram detectadas irregularidades no desenvolvimento 
deste projeto. 
 
 
 
 

______________________________________ 
Jefferson Manhães de Azevedo  

Presidente do Conselho Deliberativo da PRÓ-IFF 
 
 
 
 
 

____________________________                         ____________________________ 
    Ana Léa Bulhões Almeida Gondim                      Auditasse Auditores Independentes  

         Superintendente Geral da PRÓ-IFF 
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CONFIA Nº 13/2021 

 

PROJETO 

Controle de eficiência energética em pequenos torrefadores de café por meio de 

monitoramento do processo de torra 

 

IDENTIFICAÇÃO   

O IFFluminense e a Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial – 

EMBRAPII firmaram em 21/09/2015, o Termo de Cooperação Tecnológica nº 01/2015, com 

o objetivo de formalizar o credenciamento do IFFluminense como um Polo Embrapii em 

Estruturação, denominado Polo EMBRAPII IFFluminense (Campos dos Goytacazes), para 

recebimento de recursos financeiros não reembolsáveis concedidos pela EMBRAPII, para o 

estabelecimento de cooperação entre as partes visando o financiamento parcial dos custos 

de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação – PD&I a serem contratados pelo o 

IFFluminense junto a empresas do setor industrial, aumentando a competitividade do setor 

industrial no mercado global, assim como para promover maior esforço inovador no país. 

O Polo de Inovação está implantado em área de 5.764,18 metros quadrados, e 

dispõe de auditório climatizado, salas para realização de aulas e reuniões, estação 

meteorológica automática, laboratório de monitoramento de águas, estação de tratamento 

de água, laboratório de energias renováveis, laboratórios de informática, laboratório de 

eletromecânica, além de contar com uma equipe capacitada para o atendimento do projeto 

cuja área de competência é o Monitoramento e Instrumentação para o meio ambiente, que 

se desdobra nas subáreas: Monitoramento Energético, Monitoramento de Resíduos e 

Monitoramento de Recursos Hídricos. 

Em 15/07/2021, o Instituto Federal Fluminense – IFF e as empresas Aurea Empresa 

Júnior, Lignum Ambiental JR e Alqualis Empresa Junior com interveniência da PRÓ-IFF, 

assinaram o Contrato nº 07/2021, específico para a celebração do projeto. 

 

OBJETO 

A execução, pelo Polo de Inovação Campos do Goytacazes do IFFluminense, do projeto de 

pesquisa, desenvolvimento e inovação intitulado “Controle de eficiência energética em 

pequenos torrefadores de café por meio de monitoramento do processo de torra.” 

 

DESENVOLVIMENTO 

Levantamento de requisitos (Hardware e Software) 

Estudo e Análise do processo 

Especificações de materiais e componentes 

Projeto do Circuito eletrônico 
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Desenvolvimento dos softwares (embarcado e API de integração com Artisan) 

Montagem do módulo de aquisição 

Testes de acurácia das medidas; de software; do módulo de aquisição; de integração 

Transferência da tecnologia ao cliente 

Teste de uso (stakeholders) 

Transferência da tecnologia ao cliente 

Desenvolvimento e teste de funcionalidades finais 

Teste de uso (stakeholders) 

Relatório Final 
 

META A SER ALCANÇADA 

Desenvolver processo de torra com instrumentação e automação para otimização do uso de 

recursos energéticos e melhorias na repetibilidade do processo. 

 

PRAZO DE EXECUÇÃO  

A vigência deste contrato é de 09/08/2021 a 18/08/2022.  

 

AVALIAÇÃO 

Coube as empresas Aurea Empresa Júnior, Lignum Ambiental JR e Alqualis Empresa Junior 

acompanhar o desenvolvimento do processo de torra com instrumentação e automação 

para otimização do uso de recursos energéticos e melhorias na repetibilidade do processo. 

Coube a EMBRAPII realizar avaliações periódicas e inspeções semestrais referentes às 

atividades desenvolvidas e fundamentadas nos relatórios de prestação de contas, além da 

verificação do cumprimento das regras do Manual de Operação.  Todas as cláusulas 

estabelecidas no Termo do Contrato e no Termo de Cooperação Tecnológica foram 

cumpridas. 

 

CONTRATAÇÕES 

No intuito de contribuir para a ampliação dos programas institucionais do IFFluminense, 

voltados às atividades de extensão, pesquisa, desenvolvimento e inovação, e considerando 

sempre a necessidade de manter o equilíbrio financeiro entre suas receitas e despesas, a 

PRÓ-IFF desempenhou suas responsabilidades institucionais, principalmente através da 

contratação de pessoal como administrativo e pesquisadores. 

 

VALOR DO PROJETO 

O valor total do Projeto é orçado em R$176.400,00 (cento e setenta e seis mil e 

quatrocentos reais) , que corresponde ao percentual de 100% (cem por cento), distribuído 

da seguinte forma: 

IFFLUMINENSE por meio de seu POLO de INOVAÇÃO – 33% a que corresponde a 

R$58.800,00 (cinquenta e oito mil e oitocentos reais) será concedido pelo IFFluminense, sob 

forma econômica (não financeira). Para fins de comprovação deste recurso serão admitidas 

apropriações de custos com pessoal, material de consumo, diárias, passagens e despesas 

de locomoção, serviços de terceiros – pessoa física e jurídica, despesas de suporte 

administrativo, despesas gerais de operação, uso de equipamento laboratorial próprio; 
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EMBRAPII �± 33% a que corresponde a R$58.800,00 (cinquenta e oito mil e 
oitocentos reais) será concedido pela EMBRAPII, sob forma de subvenção econômica 
financeira não-reembolsável; 
SEBRAE �± 23,33% a que corresponde a R$ 41.160,00 (quarenta e um mil cento e sessenta 
reais) concedido, via Convênio entre Embrapii e o SEBRAE Nacional sob forma financeira, 
cuja responsabilidade pelo pagamento será da Embrapii 
EMPRESAS BENEFICIÁRIAS: 10%, a que corresponde a R$ 17.640,00 (dezessete mil e 
seiscentos e quarenta reais), será concedido pelas Contratantes, sob forma financeira, 
sendo cada uma das três Contratantes será responsável por um terço deste valor, ou seja, 
R$ 5.880,00 (cinco mil e oitocentos e oitenta reais).  
 

SALDO ANTERIOR (31/12/2020) R$             0,00 
VALOR RECEBIDO R$   49.297,43 
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS   R$        333,02 
DESPESAS EFETUADAS  R$   40.498,48 
DEVOLUÇÕES  R$             0,00 
SALDO NO PERÍODO (31/12/2021) R$    9.131,97 

 
IRREGULARIDADES : 
Declaro, sob as penas da lei, que não foram detectadas irregularidades no desenvolvimento 
deste projeto. 
 
 
 
 

______________________________________ 
Jefferson Manhães de Azevedo  

Presidente do Conselho Deliberativo da PRÓ-IFF 
 
 
 
 

____________________________              ____________________________ 
Ana Léa Bulhões Almeida Gondim        Auditasse Auditores Independentes  

           Superintendente Geral da PRÓ-IFF 
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CONFIA Nº 14/2021 

 

PROJETO 

Desenvolvimento do processo e sistema de instrumentado e automatizado para tratamento 

de efluentes por oxidação avançada 

 

IDENTIFICAÇÃO   

O IFFluminense e a Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial – EMBRAPII 

firmaram em 21/09/2015, o Termo de Cooperação Tecnológica nº 01/2015, com o objetivo 

de formalizar o credenciamento do IFFluminense como um Polo Embrapii em Estruturação, 

denominado Polo EMBRAPII IFFluminense (Campos dos Goytacazes), para recebimento de 

recursos financeiros não reembolsáveis concedidos pela EMBRAPII, para o estabelecimento 

de cooperação entre as partes visando o financiamento parcial dos custos de projetos de 

pesquisa, desenvolvimento e inovação – PD&I a serem contratados pelo o IFFluminense 

junto a empresas do setor industrial, aumentando a competitividade do setor industrial no 

mercado global, assim como para promover maior esforço inovador no país. 

O Polo de Inovação está implantado em área de 5.764,18 metros quadrados, e 

dispõe de auditório climatizado, salas para realização de aulas e reuniões, estação 

meteorológica automática, laboratório de monitoramento de águas, estação de tratamento 

de água, laboratório de energias renováveis, laboratórios de informática, laboratório de 

eletromecânica, além de contar com uma equipe capacitada para o atendimento do projeto 

cuja área de competência é o Monitoramento e Instrumentação para o meio ambiente, que 

se desdobra nas subáreas: Monitoramento Energético, Monitoramento de Resíduos e 

Monitoramento de Recursos Hídricos. 

Em 12/08/2021, o Instituto Federal Fluminense – IFF e a empresa Letras e Bits com 

interveniência da PRÓ-IFF, assinaram o Contrato nº 09/2021, específico para a celebração 

do projeto. 

 

OBJETO 

A execução, pelo Polo de Inovação Campos do Goytacazes do IFFluminense, do projeto de 

pesquisa, desenvolvimento e inovação intitulado “Desenvolvimento do processo e sistema 

de instrumentado e automatizado para tratamento de efluentes por oxidação avançada.”  

 

DESENVOLVIMENTO 

Elaboração de Lista de Material para o projeto   

Definição e estudos de fluxo e linhas; da possibilidade de uso de analisadores   

Memorial descritivo do Protótipo, com Sistema de Medição, controle e Relatórios   

Especificação de Instrumentos e sensores de Medição;   
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Especificação técnica do sistema de controle, monitoramento   

Orçamentos e compra de materiais   

Concepção e Sistema de controle  Teste de uso (stakeholders) 

Elaboração de Desenhos dimensionais  Desenvolvimento e teste de funcionalidades finais 

Concepção Telemetria e Relatórios  Teste de uso (stakeholders) 

Desenvolvimento de Códigos e telas de interface operacional  Transferência da tecnologia ao cliente 

Montagem do protótipo   

Definição dos procedimentos e caracterização dos testes   

Realização dos testes \ Análise de Resultados   

Transferência da tecnologia ao cliente   

Relatório Final e DataBook 

 

 
 

 

META A SER ALCANÇADA 

Desenvolver um equipamento para tratamento de efluentes domésticos e industriais por 

processos de oxidação avançada 

 

PRAZO DE EXECUÇÃO  

A vigência deste contrato é de 20/09/2021 a 29/09/2022.  

 

AVALIAÇÃO 

Coube a empresa Letras e Bits acompanhar o desenvolvimento do equipamento para 

tratamento de efluentes domésticos e industriais por processos de oxidação 

avançada.Coube a EMBRAPII realizar avaliações periódicas e inspeções semestrais 

referentes às atividades desenvolvidas e fundamentadas nos relatórios de prestação de 

contas, além da verificação do cumprimento das regras do Manual de Operação.  Todas as 

cláusulas estabelecidas no Termo do Contrato e no Termo de Cooperação Tecnológica 

foram cumpridas. 

 

CONTRATAÇÕES 

No intuito de contribuir para a ampliação dos programas institucionais do IFFluminense, 

voltados às atividades de extensão, pesquisa, desenvolvimento e inovação, e considerando 

sempre a necessidade de manter o equilíbrio financeiro entre suas receitas e despesas, a 

PRÓ-IFF desempenhou suas responsabilidades institucionais, principalmente através da 

contratação de pessoal como administrativo e pesquisadores. 

 

VALOR DO PROJETO 

O valor total do Projeto é orçado em R$ 377.574,19 (trezentos e setenta e sete mil e 

quinhentos e setenta e quatro reais e dezenove centavos, que corresponde ao percentual de 

100% (cem por cento), distribuído da seguinte forma: 

IFFLUMINENSE por meio de seu POLO de INOVAÇÃO – 33,3%, a que corresponde 

a R$ 125.858,06 (cento e vinte e cinco mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e seis 

centavos) será concedido pelo IFFluminense, sob forma econômica (não financeira). Para 
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fins de comprovação deste recurso serão admitidas apropriações de custos com pessoal, 
material de consumo, diárias, passagens e despesas de locomoção, serviços de terceiros �± 
pessoa física e jurídica, despesas de suporte administrativo, despesas gerais de operação, 
uso de equipamento laboratorial próprio; 
EMBRAPII �± 33% a que corresponde a R$ 125.858,06 (cento e vinte e cinco mil e oitocentos 
e cinquenta e oito reais e seis centavos) será concedido pela EMBRAPII, sob forma de 
subvenção econômica financeira não-reembolsável; 
SEBRAE �± 23,3%, a que corresponde a R$ 88.100,65 (oitenta e oito mil, cem reais e 
sessenta e cinco centavos), concedido, via Convênio entre Embrapii e o SEBRAE Nacional 
sob forma financeira, cuja responsabilidade pelo pagamento será da Embrapii 
EMPRESA BENEFICIÁRIA: 10,0%, a que corresponde a R$ 37.757,42 (trinta e sete mil, 
setecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e dois centavos), será concedido pela 
Contratante, sob forma financeira.  
 

SALDO ANTERIOR (31/12/2020) R$             0,00 
VALOR RECEBIDO R$   52.971,30 
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS   R$        409,84 
DESPESAS EFETUADAS  R$   29.433,05 
DEVOLUÇÕES  R$             0,00 
SALDO NO PERÍODO (31/12/2021) R$   23.948,09 

 
 
IRREGULARIDADES : 
Declaro, sob as penas da lei, que não foram detectadas irregularidades no desenvolvimento 
deste projeto. 
 
 

 
 
 

______________________________________ 
Jefferson Manhães de Azevedo  

Presidente do Conselho Deliberativo da PRÓ-IFF 
 
 
 
 

____________________________                         ____________________________ 
    Ana Léa Bulhões Almeida Gondim                      Auditasse Auditores Independentes  

         Superintendente Geral da PRÓ-IFF 
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CONFIA Nº 15/2021 

 

 

PROJETO 

Dispositivo de oxigenação de corpos hídricos com sistemas de instrumentação e 

automação, com métricas para indicadores e tomadas de decisão aplicados em ambiente 

real. 

 

IDENTIFICAÇÃO   

O IFFluminense e a Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial – EMBRAPII 

firmaram em 21/09/2015, o Termo de Cooperação Tecnológica nº 01/2015, com o objetivo 

de formalizar o credenciamento do IFFluminense como um Polo Embrapii em Estruturação, 

denominado Polo EMBRAPII IFFluminense (Campos dos Goytacazes), para recebimento de 

recursos financeiros não reembolsáveis concedidos pela EMBRAPII, para o estabelecimento 

de cooperação entre as partes visando o financiamento parcial dos custos de projetos de 

pesquisa, desenvolvimento e inovação – PD&I a serem contratados pelo o IFFluminense 

junto a empresas do setor industrial, aumentando a competitividade do setor industrial no 

mercado global, assim como para promover maior esforço inovador no país. 

O Polo de Inovação está implantado em área de 5.764,18 metros quadrados, e 

dispõe de auditório climatizado, salas para realização de aulas e reuniões, estação 

meteorológica automática, laboratório de monitoramento de águas, estação de tratamento 

de água, laboratório de energias renováveis, laboratórios de informática, laboratório de 

eletromecânica, além de contar com uma equipe capacitada para o atendimento do projeto 

cuja área de competência é o Monitoramento e Instrumentação para o meio ambiente, que 

se desdobra nas subáreas: Monitoramento Energético, Monitoramento de Resíduos e 

Monitoramento de Recursos Hídricos. 

Em 27/08/2021, o Instituto Federal Fluminense – IFF e a empresa Biotecam 

Assessoria e Desenvolvimento de Tecnologia Ambiental Ltda com interveniência da PRÓ-

IFF, assinaram o Contrato nº 09A/2021, específico para a celebração do projeto. 

 

OBJETO 

A execução, pelo Polo de Inovação Campos do Goytacazes do IFFluminense, do projeto de 

pesquisa, desenvolvimento e inovação intitulado “Dispositivo de oxigenação de corpos 

hídricos com sistemas de instrumentação e automação, com métricas para indicadores e 

tomadas de decisão aplicados em ambiente real.”  

 

DESENVOLVIMENTO 

Elaboração de nova estrutura mecânica do Pulmão e descritivo conceitual   

Elaboração de Lista de Material macro para o projeto   
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Memorial descritivo do Protótipo, com Sistema de Medição, controle e Relatórios   

Desenhos dimensionais e Especificação de Instrumentos e sensores de Medição.    

Concepção e Sistema de controle   

Orçamentos e compra de materiais  Teste de uso (stakeholders) 

Concepção Telemetria e Relatórios  Desenvolvimento e teste de funcionalidades finais 

Desenvolvimento de Códigos e telas de interface operacional  Teste de uso (stakeholders) 

Instalação no Cliente Final (Ambiente Real)  Transferência da tecnologia ao cliente 

Realização dos testes \ Análise de Resultados   

Transferência da tecnologia ao cliente   

Entrega DataBook 

 

 
 

 

META A SER ALCANÇADA 

Melhoria de projeto de instrumentação e automação para medição de variáveis analíticas, 

controle e análise online de teor de oxigênio em um equipamento para oxigenação de 

corpos hídricos, com processamento de dados para relatório, aplicado em ambiente real.                                                 

 

PRAZO DE EXECUÇÃO  

A vigência deste contrato é de 20/09/2021 a 01/03/2022. Um Termo Aditivo foi celebrado 

para prorrogação do prazo de vigência para 14/04/2022 

 

AVALIAÇÃO 

Coube a empresa Biotecam Assessoria e Desenvolvimento de Tecnologia Ambiental Ltda 

acompanhar a melhoria de projeto de instrumentação e automação para medição de 

variáveis analíticas, controle e análise online de teor de oxigênio em um equipamento para 

oxigenação de corpos hídricos, com processamento de dados para relatório, aplicado em 

ambiente real. Coube a EMBRAPII realizar avaliações periódicas e inspeções semestrais 

referentes às atividades desenvolvidas e fundamentadas nos relatórios de prestação de 

contas, além da verificação do cumprimento das regras do Manual de Operação.  Todas as 

cláusulas estabelecidas no Termo do Contrato e no Termo de Cooperação Tecnológica 

foram cumpridas. 

                            

CONTRATAÇÕES 

No intuito de contribuir para a ampliação dos programas institucionais do IFFluminense, 

voltados às atividades de extensão, pesquisa, desenvolvimento e inovação, e considerando 

sempre a necessidade de manter o equilíbrio financeiro entre suas receitas e despesas, a 

PRÓ-IFF desempenhou suas responsabilidades institucionais, principalmente através da 

contratação de pessoal como administrativo e pesquisadores. 

 

VALOR DO PROJETO 

O valor total do Projeto é orçado em R$ 169.463,41 (cento e sessenta e nove mil e 

quatrocentos e sessenta e três reais e quarenta e um centavos), que corresponde ao 

percentual de 100% (cem por cento), distribuído da seguinte forma: 
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EMBRAPII �± 50,0%, a que corresponde a R$ 84.731,71 (oitenta e quatro mil e setecentos e 
trinta e um reais e setenta e um centavos), será concedido pela EMBRAPII, sob forma de 
subvenção econômica financeira não-reembolsável; 
IFFLUMINENSE por meio de seu POLO de INOVAÇÃO �± 16,7%, a que corresponde a R$ 
28.243,9 (vinte e oito mil e duzentos e quarenta e três reais e noventa centavos), será 
concedido pelo IFFluminense, sob forma econômica (não financeira). Para fins de 
comprovação deste recurso serão admitidas apropriações de custos com pessoal, material 
de consumo, diárias, passagens e despesas de locomoção, serviços de terceiros �± pessoa 
física e jurídica, despesas de suporte administrativo, despesas gerais de operação, uso de 
equipamento laboratorial próprio; 
EMPRESA BENEFICIÁRIA: 33,3%, a que corresponde a R$ 56.487,8 (cinquenta e seis mil e 
quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos), será concedido pela Contratante, sob 
forma financeira.  
 

SALDO ANTERIOR (31/12/2020) R$              0,00 
VALOR RECEBIDO R$   74.454,21 
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS   R$         571,44 
DESPESAS EFETUADAS  R$   49.465,51 
DEVOLUÇÕES  R$             0,00 
SALDO NO PERÍODO (31/12/2021) R$   25.560,14 

 
IRREGULARIDADES : 
Declaro, sob as penas da lei, que não foram detectadas irregularidades no desenvolvimento 
deste projeto. 
 
 

 
 
 

______________________________________ 
Jefferson Manhães de Azevedo  

Presidente do Conselho Deliberativo da PRÓ-IFF 
 
 
 
 

____________________________                         ____________________________ 
    Ana Léa Bulhões Almeida Gondim                      Auditasse Auditores Independentes  

         Superintendente Geral da PRÓ-IFF 
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CONFIA Nº 16/2021 

 

 

PROJETO 

Proposição de redução do consumo de água e energia na produção de um refrigerante. 

 

IDENTIFICAÇÃO   

O IFFluminense e a Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial – EMBRAPII 

firmaram em 21/09/2015, o Termo de Cooperação Tecnológica nº 01/2015, com o objetivo 

de formalizar o credenciamento do IFFluminense como um Polo Embrapii em Estruturação, 

denominado Polo EMBRAPII IFFluminense (Campos dos Goytacazes), para recebimento de 

recursos financeiros não reembolsáveis concedidos pela EMBRAPII, para o estabelecimento 

de cooperação entre as partes visando o financiamento parcial dos custos de projetos de 

pesquisa, desenvolvimento e inovação – PD&I a serem contratados pelo o IFFluminense 

junto a empresas do setor industrial, aumentando a competitividade do setor industrial no 

mercado global, assim como para promover maior esforço inovador no país. 

O Polo de Inovação está implantado em área de 5.764,18 metros quadrados, e 

dispõe de auditório climatizado, salas para realização de aulas e reuniões, estação 

meteorológica automática, laboratório de monitoramento de águas, estação de tratamento 

de água, laboratório de energias renováveis, laboratórios de informática, laboratório de 

eletromecânica, além de contar com uma equipe capacitada para o atendimento do projeto 

cuja área de competência é o Monitoramento e Instrumentação para o meio ambiente, que 

se desdobra nas subáreas: Monitoramento Energético, Monitoramento de Resíduos e 

Monitoramento de Recursos Hídricos. 

Em 7/10/2021, o Instituto Federal Fluminense – IFF e a empresa Crespo 

Empreendimentos e Negócios Ltda com interveniência da PRÓ-IFF, assinaram o Contrato nº 

12/2021, específico para a celebração do projeto. 

 

OBJETO 

A execução, pelo Polo de Inovação Campos do Goytacazes do IFFluminense, do projeto de 

pesquisa, desenvolvimento e inovação intitulado “Proposição de redução do consumo de 

água e energia na produção de um refrigerante.” 

 

DESENVOLVIMENTO 

Proposição de fórmulas e testes  

Análises físico-químicas e microbiológicas   

Elaboração de Fluxograma de produção  

Definição de novo sabor  

Testes de processamento   
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Teste Sensoriais   

Análises físico-químicas   

Análises microbiológicas   

Estudo de viabilidade de arquitetura    

Estudo preliminar arquitetônico     

Memorial descritivo de equipamentos   

Projeto para licenciamento    

Análise de dados   

Relatório   

 

META A SER ALCANÇADA 

Desenvolver tecnologicamente a produção do refrigerante de caldo de cana-de-açúcar com 

otimização hídrico-energética, elaboração de projeto arquitetônico e a construção do 

protótipo da linha de processamento em escala laboratorial com especificações dos 

equipamentos de escala industrial, visando a minimização de geração de resíduos. 

 

PRAZO DE EXECUÇÃO  

A vigência deste contrato é de 29/10/2021 a 30/07/2022.  

 

AVALIAÇÃO 

Coube a empresa Crespo Empreendimentos e Negócios Ltda acompanhar o 

desenvolvimento tecnológico para a produção do refrigerante de caldo de cana-de-açúcar 

com otimização hídrico-energética, elaboração de projeto arquitetônico e a construção do 

protótipo da linha de processamento em escala laboratorial com especificações dos 

equipamentos de escala industrial, visando a minimização de geração de resíduos. Coube a 

EMBRAPII realizar avaliações periódicas e inspeções semestrais referentes às atividades 

desenvolvidas e fundamentadas nos relatórios de prestação de contas, além da verificação 

do cumprimento das regras do Manual de Operação.  Todas as cláusulas estabelecidas no 

Termo do Contrato e no Termo de Cooperação Tecnológica foram cumpridas. 

                          

CONTRATAÇÕES 

No intuito de contribuir para a ampliação dos programas institucionais do IFFluminense, 

voltados às atividades de extensão, pesquisa, desenvolvimento e inovação, e considerando 

sempre a necessidade de manter o equilíbrio financeiro entre suas receitas e despesas, a 

PRÓ-IFF desempenhou suas responsabilidades institucionais, principalmente através da 

contratação de pessoal como administrativo e pesquisadores. 

 

VALOR DO PROJETO 

O valor total do Projeto é orçado em R$ 371.844,46 (trezentos e setenta e um mil e oitocentos e 

quarenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), que corresponde ao percentual de 100% 

(cem por cento), distribuído da seguinte forma: 
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EMBRAPII - 33,3%, a que corresponde a R$ 123.935,76 (cento e vinte e três mil e 
novecentos e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos), será concedido pela EMBRAPII, 
sob forma de subvenção econômica financeira não-reembolsável; 
IFFLUMINENSE por meio de seu POLO de INOVAÇÃO �± 33,3%, a que corresponde a R$ 
123.935,76 (cento e vinte e três mil e novecentos e trinta e cinco reais e setenta e seis 

centavos) será concedido pelo IFFluminense, sob forma econômica (não financeira). Para fins 
de comprovação deste recurso serão admitidas apropriações de custos com pessoal, 
material de consumo, diárias, passagens e despesas de locomoção, serviços de terceiros �± 
pessoa física e jurídica, despesas de suporte administrativo, despesas gerais de operação, 
uso de equipamento laboratorial próprio; 
EMPRESA BENEFICIÁRIA: 33,3%, a que corresponde a R$ 123.972,94 (cento e vinte e três 
mil e novecentos e setenta e dois reais e noventa e quatro centavos), será concedido pela 
Contratante, sob forma financeira.  
 

SALDO ANTERIOR (31/12/2020) R$             0,00 
VALOR RECEBIDO R$   90.582,92 
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS   R$        757,74 
DESPESAS EFETUADAS  R$   22.003,57 
DEVOLUÇÕES  R$             0,00 
SALDO NO PERÍODO (31/12/2021) R$    69.337,09 

 
 
IRREGULARIDADES : 
Declaro, sob as penas da lei, que não foram detectadas irregularidades no desenvolvimento 
deste projeto. 
 
 

 
 

______________________________________ 
Jefferson Manhães de Azevedo  

Presidente do Conselho Deliberativo da PRÓ-IFF 
 
 
 
 
 

____________________________                            ______________________________ 
Ana Léa Bulhões  Almeida Gondim                  Auditasse Auditores Independentes  
Superintendente Geral da PRÓ-IFF 
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CONFIA Nº 17/2021 

 

PROJETO 

Desenvolvimento de protótipo de sistema de alimentação de energia para robô submarino 

de inspeção do tipo ROV. 

IDENTIFICAÇÃO   

O IFFluminense e a Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial – 

EMBRAPII firmaram em 21/09/2015, o Termo de Cooperação Tecnológica nº 01/2015, com 

o objetivo de formalizar o credenciamento do IFFluminense como um Polo Embrapii em 

Estruturação, denominado Polo EMBRAPII IFFluminense (Campos dos Goytacazes), para 

recebimento de recursos financeiros não reembolsáveis concedidos pela EMBRAPII, para o 

estabelecimento de cooperação entre as partes visando o financiamento parcial dos custos 

de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação – PD&I a serem contratados pelo o 

IFFluminense junto a empresas do setor industrial, aumentando a competitividade do setor 

industrial no mercado global, assim como para promover maior esforço inovador no país. 

O Polo de Inovação está implantado em área de 5.764,18 metros quadrados, e 

dispõe de auditório climatizado, salas para realização de aulas e reuniões, estação 

meteorológica automática, laboratório de monitoramento de águas, estação de tratamento 

de água, laboratório de energias renováveis, laboratórios de informática, laboratório de 

eletromecânica, além de contar com uma equipe capacitada para o atendimento do projeto 

cuja área de competência é o Monitoramento e Instrumentação para o meio ambiente, que 

se desdobra nas subáreas: Monitoramento Energético, Monitoramento de Resíduos e 

Monitoramento de Recursos Hídricos. 

Em 15/12/2021, o Instituto Federal Fluminense – IFF e a empresa BRS ROBOTICA 

SUBMARINA LTDA com interveniência da PRÓ-IFF, assinaram o Contrato nº 18/2021, 

específico para a celebração do projeto. 

 

OBJETO 

A execução, pelo Polo de Inovação Campos do Goytacazes do IFFluminense, do projeto de 

pesquisa, desenvolvimento e inovação intitulado “Desenvolvimento de protótipo de sistema 

de alimentação de energia para robô submarino de inspeção do tipo ROV.” 

 

DESENVOLVIMENTO 

Estudos iniciais sobre a arquitetura das fontes de alimentação de superfície e submersa   

Simulações computacionais dos circuitos eletrônicos das fontes   

Definição do tipo de controlador utilizado nas fontes e respectivos ganhos   

Projeto das placas de circuito impresso das fontes de superfície e submersa  

Fabricação das placas PCBs das fontes de superfície e submersa   

Montagem das fontes   

Definição dos testes de bancada das fontes de superfície e submersa   
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Testes unitários/subsistemas em bancada das fontes de superfície e submersa  

Teste de integração da fonte de superfície + cabo submarino + fonte submersa   

Execução de ajustes e melhorias e realização de novos testes   

Transferência da tecnologia ao cliente  

Relatório Final 

 

META A SER ALCANÇADA 

Desenvolver e testar em bancada um protótipo do sistema de alimentação de energia de 

ROV com as características definidas no escopo deste plano de trabalho. 

 

PRAZO DE EXECUÇÃO  

A vigência deste contrato é de 01/02/2022 a 20/02/2023  

 

AVALIAÇÃO 

Coube a empresa BRS ROBOTICA SUBMARINA LTDA acompanhar o desenvolvimento e 

testagem em bancada um protótipo do sistema de alimentação de energia de ROV com as 

características definidas no escopo deste plano de trabalho. Coube a EMBRAPII realizar 

avaliações periódicas e inspeções semestrais referentes às atividades desenvolvidas e 

fundamentadas nos relatórios de prestação de contas, além da verificação do cumprimento 

das regras do Manual de Operação.  Todas as cláusulas estabelecidas no Termo do 

Contrato e no Termo de Cooperação Tecnológica foram cumpridas. 

                          

CONTRATAÇÕES 

No intuito de contribuir para a ampliação dos programas institucionais do IFFluminense, 

voltados às atividades de extensão, pesquisa, desenvolvimento e inovação, e considerando 

sempre a necessidade de manter o equilíbrio financeiro entre suas receitas e despesas, a 

PRÓ-IFF desempenhou suas responsabilidades institucionais, principalmente através da 

contratação de pessoal como administrativo e pesquisadores. 

 

VALOR DO PROJETO 

O valor total do Projeto é orçado em R$ 349.999,92 (trezentos e quarenta e nove mil e 

novecentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos), que corresponde ao 

percentual de 100% (cem por cento), distribuído da seguinte forma: 

EMBRAPII - 33,3%, a que corresponde a R$ 116.666,64 (cento e dezesseis mil e seiscentos 

e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), será concedido pela EMBRAPII, sob 

forma de subvenção econômica financeira não-reembolsável; 

IFFLUMINENSE por meio de seu POLO de INOVAÇÃO – 33,3%, a que corresponde a R$ 

116.666,64 (cento e dezesseis mil e seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e quatro 

centavos) será concedido pelo IFFluminense, sob forma econômica (não financeira). Para 

fins de comprovação deste recurso serão admitidas apropriações de custos com pessoal, 

material de consumo, diárias, passagens e despesas de locomoção, serviços de terceiros – 

pessoa física e jurídica, despesas de suporte administrativo, despesas gerais de operação, 

uso de equipamento laboratorial próprio; 
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EMBRAPII/SEBRAE - 23,33% a que corresponde a R$ 81.666,65 (oitenta e um mil e 
seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), será concedido pelo 
SEBRAE NACIONAL, por meio do 2º contrato entre EMBRAPII/SEBRAE Nacional (nº 
150/2019), sob a forma financeira, cuja responsabilidade pelo pagamento será da 
EMBRAPII; 
EMPRESA BENEFICIÁRIA: 10,00%, a que corresponde a R$ 34.999,99 (trinta e quatro mil 
e novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), será concedido pela 
Contratante, sob forma financeira.  
 

SALDO ANTERIOR (31/12/2020) R$                0,00 
VALOR RECEBIDO R$   81.666,65 
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS   R$               0,00 
DESPESAS EFETUADAS  R$               0,00 
DEVOLUÇÕES  R$               0,00 
SALDO NO PERÍODO (31/12/2021) R$  81.666,65  

 
 
IRREGULARIDADES : 
Declaro, sob as penas da lei, que não foram detectadas irregularidades no desenvolvimento 
deste projeto. 
 
 
 

 
______________________________________ 

Jefferson Manhães de Azevedo  
Presidente do Conselho Deliberativo da PRÓ-IFF 

 
 
 
 
 

____________________________                            ______________________________ 
Ana Léa Bulhões Almeida Gondim                  Auditasse Auditores Independentes  
Superintendente Geral da PRÓ-IFF 
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 

CONTÁBEIS 

 

 

Aos 

Administradores da 

FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 

CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO FLUMINENSE – PRÓ-IFF 

 

 

Opinião com ressalva 
 

Examinamos as demonstrações contábeis da Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico Fluminense – PRÓ-IFF (doravante denominada 

“Fundação”) que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as 

respectivas demonstrações do resultado, do resultado abarngente, das mutações do 

patrimônio líquido, e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as 

correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.  

 

Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito no parágrafo “Base para opinião 

com ressalva”, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em 

todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Fundação em 31 de 

dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício 

findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.  

 

Base para opinião com ressalva 

 
Conforme mencionado na nota 13.2, no exercício findo em 31 de dezembro de 2021, a 

Fundação contabilizou os montantes de R$ 3.702 a débito e R$ 62.565 a crédito, na conta 

“superávit (déficit) acumulado” totalizando o montante de R$ 58.863, correspondente a ajuste 

de competência de exercícios anteriores, contudo não foram divulgados os efeitos 

retrospectivos nas demonstrações contábeis, conforme determinado na seção 10 

pronunciamento contábil CPC PME - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e 

Retificação de Erro 
 

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 

auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na 

seção intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. 

Somos independentes em relação à Fundação de acordo com os princípios éticos relevantes 

previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas 

pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas 

de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 

apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva. 

 

 

 

 

 



AUD/076/328/22 

 

4/24 

 

 

Ênfase  

 

Aprovação das demonstrações contábeis 

 

A emissão dessas demonstrações contábeis foi autorizada pela Superintendência da 

Fundação em 27 de junho de 2022 e será apresentada para aprovação, pelo conselho de 

administração, em reunião ainda não agendada.  

 

Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis  

 

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 

contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos 

que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis 

livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.  
 

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da 

capacidade de a Fundação continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 

relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 

das demonstrações contábeis a não ser que a administração pretenda liquidar a entidade ou 

cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento 

de suas operações.  
 

Os responsáveis pela governança da Fundação são aqueles com responsabilidade pela 

supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.  

 

Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis  
 

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas 

em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 

ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto 

nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as 

normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções 

relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 

consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro 

de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas 

referidas demonstrações contábeis.  
 

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 

de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo 

da auditoria. Além disso:  
 

 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 

independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 

procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de 

auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção 

de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a 

fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão 

ou representações falsas intencionais; 
 

 Obtemos entendimento dos controles internos relevantes da Fundação para planejarmos 

os procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de 

expressarmos opinião sobre a eficácia dos seus controles internos; 
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�x Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração; 

 

�x Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de 
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma 
incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional de a Fundação. Se 
concluirmos que existe incerteza significativa devemos chamar atenção em nosso relatório 
de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir 
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. 
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a mesma a não mais se manter em 
continuidade operacional. 
 
 

�x Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, 
inclusive as divulgações e se as mesmas representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 

 

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do 
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, 
inclusive as eventuais deficiências, não significativas, nos controles internos que 
identificamos durante nossos trabalhos.  
 

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as 
exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência e 
comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar 
consideravelmente nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas 
salvaguardas.  
 

 
Rio de Janeiro, 25 de julho de 2022. 

 
Auditasse Auditores Independentes 

CRC-RJ nº 237/O-0 
 
 
 

Jorge Domingues 
 Contador CRC-RJ nº 020.628/O-3                                                  
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Notas 2021 2020

Recursos sem restrição 4 24.544 81.405
Recursos com restrição 4 418.908 271.470

5 8.000 85.770
-                   200

451.452 438.845

6 15.893 14.292
7 33.716 40.072

49.609 54.364

501.062 493.209

FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

Ativo não circulante

Aplicações financeiras- Recursos com restrição

Total do ativo não circulante

ATIVO

E TECNOLÓGICO FLUMINENSE - PRO IFF
CNPJ SOB O Nº 04.016.579/0001-31

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021- E 2020
(Valores expressos em Reais (R$)

Ativo circulante

Imobilizados- Bens sem restrição

Contas a receber
Despesas antecipadas

TOTAL DO ATIVO

Caixa e equivalentes de caixa

Realizável a longo prazo

As notas explicativas elaboradas pela Administração da Fundação são parte integrante das 
demonstrações contábeis.

Total do ativo circulante

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AUD/107/328/21 

7/24 
 

 

Notas 2021 2020

8 5.600 16.443
- 2.829 17.662
9 1.259 4.363

10 8.358 11.210
18.047 49.678

11 426.049 355.616
12 150 36.098

426.199 391.714

13.1 10.000 10.000
13.2 46.816 41.817

56.816 51.8170
501.062 493.20993 09

FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO
E TECNOLÓGICO FLUMINENSE - PRO IFF

CNPJ SOB O Nº 04.016.579/0001-31
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021- E 2020

(Valores expressos em Reais (R$)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Passivo circulante

Contas a pagar
Provisões trabalhista

Obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias

As notas explicativas elaboradas pela Administração da Fundação são parte integrante das 
demonstrações contábeis.

Total do passivo circulante
Passivo não circulante

Recursos  de convênios e projetos  em execução
Receita a realizar

Total do passivo não circulante

Patrimônio social
Patrimônio social
Superávit (déficit) acumulado

Total do patrimônio social
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO SOCIAL
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Nota 2021 2020

14.1 135.589 203.853
14.2 757 130.503
14.3 -                   4.024

Receita de doação 14.4 70.200 -                   
4.559 18.000

211.105 356.380

15.1 (85.271) (118.454)
15.2 (83.112) (109.290)
15.3 (33.758) (42.000)
15.4 (5.408) (214.134)
15.5 (1.774) (2.897)
15.6 (677) (2.201)
15.7 (6.357) (7.231)
15.8 (28.425) (44.837)
15.9 (24.432) (3.591)

15.10 (198) (132)
Outras despesas operacionais -                   (5.997)

(269.411) (550.764)
(58.306) (194.384)

16 5.897 502
16 (1.454) (1.136)

4.442 (634)

(53.864) (195.018)

Receitas

Total das Receitas

Despesas operacionais

Total das Despesas Operacionais

Despesas de projetos
Despesas de serviços de comunicação
Despesas tributárias
Depreciação e amortização
Despesas apoio administrativas
Despesas parcerias - Campus Macaé

As notas explicativas elaboradas pela Administração da Fundação são parte integrante das 
demonstrações contábeis.

Receitas de convênio
Receita de projetos

Outras receitas

Receitas parcerias - Campus Macaé

Pessoal e encargos socias
Honorarios profissionais
Serviços técnicos especializados

Resultado financeiro

Superávit (Déficit) do período

Receita financeira
Despesas financeira

Superávit (Déficit) antes do resultado financeiro

Despesas parcerias - Reitoria

FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

(Valores expressos em Reais (R$)
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT (DÉFICIT)  DOS EXERCÍCIOS – DSDE
CNPJ SOB O Nº 04.016.579/0001-31

E TECNOLÓGICO FLUMINENSE - PRO IFF
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Nota 2021 2020
(53.864) (195.018)

13.2 65.484 -                
13.2 (6.621) -                

58.863 -                

4.999 (195.018)

Variação positiva

FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO
E TECNOLÓGICO FLUMINENSE - PRO IFF

CNPJ SOB O Nº 04.016.579/0001-31
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES – DRA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Valores expressos em Reais (R$)

Déficit do período

Outros componentes de resultados abrangentes

Variação negativa

Total dos resultados abrangentes

As notas explicativas elaboradas pela Administração da Fundação são parte integrante 
das demonstrações contábeis.  
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Saldos em 31 de dezembro de 2019 10.000         236.834 246.834

Superavit do período -               (195.017) (195.017)

Saldos em 31 de dezembro de 2020 10.000 41.817 51.817

Ajustes de exercícios anteriores 58.863 58.863
Superávit/Deficitdo período -               (53.864) (53.864)

Saldos em 31 de dezembro de 2021 10.000 46.816 56.816

FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 
E TECNOLÓGICO FLUMINENSE - PRO IFF

CNPJ SOB O Nº 04.016.579/0001-31

As notas explicativas elaboradas pela Administração da Fundação são parte integrante das 
demonstrações financeiras. 

Descrição 
Superávit 
(Déficit) 

Acumulado
TotalPatrimônio

 Social

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL - DMPLS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Valores expressos em Reais)
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2021 2020
(53.864) (195.017)

6.357 7.231
58.863
11.355 (187.786)

77.770 (71.455)
(3.127)

200 797

(10.843) 35.497
(3.104) (912)

(17.685) (142)
(35.948) -                       

10.391 (39.342)
21.746 (227.128)

(1.601) (1.249)
(1.601) (1.249)

70.432 (183.687)
70.432 (183.687)
90.577 (412.064)

352.875 764.939
443.452 352.875

90.577 (412.064)

FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

CNPJ SOB O Nº 04.016.579/0001-31

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Valores expressos em Reais)

Variação (acréscimo) decréscimo de ativos

Ajuste de exercícios anteriores (projetos)

Supervávit/ Déficit do exercício

Total da Variação dos Ativos e Passivos Operacionais
Receita a realizar

Despesas antecipadas
Outros créditos a receber
Contas a receber

Variação acréscimo (decréscimo) de passivos

Depreciação

Obrigações trabalhistas

Aplicações financeiras -Recursos com restrição

Aumento (redução) de convênios e contratos

Disponibilidades no Início do Exercício
Disponibilidades no Final do Exercício

Atividades de Financiamento

Aquisição de imobilizado

As notas explicativas elaboradas pela Fundação são parte integrante das demonstrações 
financeiras

 E TECNOLÓGICO FLUMINENSE - PRO IFF

Atividades Operacionais

Ajuste para conciliar o resultado às disponibilidades
geradas pelas atividades operacionais

Caixa Proveniente das Operações

Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais
Atividades de Investimento

Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimentos

Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamento
Variação Líquida do Caixa 

Caixa e Equivalente de Caixa

Variação Líquida do Exercício

Obrigações tributárias
Contas a pagar
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FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO PESQUISA DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E 
TECNOLÓGICO FLUMINENSE-PRO-IFF 

 
CNPJ SOB O Nº 04.016.579/0001-31 

 
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM  

31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 
(Valores expressos em Reais, exceto quando indicado de outra forma) 

 

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL 
 

A Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico Fluminense – 
PRO-IFF (“Fundação”), é uma entidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de duração 
indeterminada. Conforme o estatuto tem como finalidade divulgar e fomentar programas, planos, projetos 
e atividades de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional científico e tecnológico, inovação 
do Instituto Federal Fluminense, tem sua  sede e foro na comarca de Campos dos Goytacazes – RJ, instituída 
por pessoas físicas e jurídicas, é regida pelo seu Estatuto Social e pela legislação pertinente. 
 

Possui amparo e credenciamento no Ministério da Educação, Ciência e Tecnologia e é reconhecida como 
de utilidade pública no município através da Lei Municipal  nº 7.529/2003. 
 

No contexto de suas operações, não ocorreram trabalhos voluntários efetuados por terceiros. 
 
NOTA 2 - BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, Lei nº 11.638 de 28/12/2007 que alterou a Lei nº 6.404/76, incluindo as disposições da 
Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 1.409/12, que aprovou a Interpretação Técnica ITG 
2002 – “Entidades sem Finalidade de Lucros”, combinada com a Resolução do Conselho Federal de 
Contabilidade nº 1.255/09, que aprovou a NBC TG 1000 – “Contabilidade para Pequenas e Médias 
Empresas.” 
 

A apresentação de demonstrações financeiras em conformidade com as referidas normas requer o uso de 
certas estimativas contábeis e também o exercício de julgamento por parte da administração da Fundação 
no processo de aplicação das políticas contábeis, não havendo, porém, áreas ou situações de maior 
complexidade que requerem maior nível de julgamento ou estimativas significativas para as demonstrações 
financeiras. 
 

NOTA 3 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 
 

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão definidas 
abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados. 

 

a) Moeda funcional e moeda de apresentação 
 

As demonstrações financeiras da Fundação são mensuradas utilizando a moeda do principal ambiente 
econômico no qual a Fundação opera (“moeda funcional”), que nesse caso é o Real (R$). Para fins de 
apresentação, as demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais. 

 

b) Caixa e equivalentes de caixa 
 

Caixa e equivalentes de caixa compreendem valores disponíveis da Fundação e dos seus projetos assim 
como os depósitos bancários e as aplicações financeiras que estão demonstradas pelo valor dos 
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investimentos acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, obedecendo 
ao regime de competência. 

 

c) Contas a receber 
 

Correspondem aos valores a receber referentes a projetos em andamento e que estão classificados de acordo 
com o prazo de vencimento das parcelas. 

 

d) Imobilizado 
 

Os saldos do ativo imobilizado estão representados pelos bens operacionais da Fundação, registrados pelo 
seu custo histórico de aquisição deduzido das depreciações calculadas pelo método linear, as taxas anuais 
que levam em consideração o tempo de vida útil econômica dos bens. De acordo com o item 8 do 
Pronunciamento Técnico CPC nº 01 (R1) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos, não é requerido que 
a entidade efetue uma estimativa formal do valor recuperável, se não houver indicação de possível 
desvalorização. Em 31 de dezembro de 2021, nossa revisão revelou que os principais ativos da entidade 
estão avaliados ao valor justo, não havendo, portanto, necessidade de constituição de provisão para 
deterioração. 
 

e) Outros ativos e passivos 
 

Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios econômicos futuros sejam 
gerados em favor da Fundação e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança.  
 

Um passivo é reconhecido no balanço quando a Fundação possui uma obrigação legal ou constituída como 
resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. 
As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. 
 

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando é provável que a sua realização ou 
liquidação ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulante. 

 

f) Apuração das receitas e despesas 
 

As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência, além de considerar os rendimentos, 
os encargos e os efeitos de acordo com os índices e taxas oficiais sobre os ativos e passivos ao valor de 
realização, quando aplicável. 

 

g) Demonstração dos fluxos de caixa 
 

A Demonstração dos Fluxos de Caixa foi elaborada em conformidade com a seção 7 da ITG 1000. 
Demonstração dos Fluxos de Caixa. A Fundação optou por elaborar e apresentar a demonstração dos fluxos 
de caixa pelo método indireto. 

 
4 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 
 

Os saldos de caixa e equivalentes de caixa são apresentados conforme demonstrativo a seguir: 
 

  2021  2020 
Recursos sem restrições     
Bancos conta movimento   20.654  46.658 
Aplicações financeiras de liquidez imediata  3.890  34.747 

  24.544  81.405 
        
Recursos com restrições     
Bancos conta movimento   117.983  16.337 
Aplicações financeiras de liquidez imediata  300.925  255.133 

  418.908  271.470 
  443.452  352.875 
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As aplicações financeiras correspondem a certificados de depósitos bancários (CDB) que estão demonstrados ao custo 
de aplicação acrescido dos respectivos rendimentos. 
 
5 – CONTAS A RECEBER 
 

O montante de R$ 8.000, apresentado nesta conta em 31 de dezembro de 2021 (R$ 85.770, em 31 de dezembro de 
2020) refere-se aos valores a receber correspondentes à prestação de serviços e parcelas a receber de convênios e 
contratos, conforme demonstrado a seguir: 
 

2021 2020
8.000 82.843

-                2.927
-                200

8.000 85.970

Contas a receber de projetos
Adiantamentos
Outros

 
 
6 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS- RECURSOS COM RESTRIÇÃO 
 

O saldo de R$ 15.893 (R$ 14.292, em 31 de dezembro de 2020), corresponde a poupança com resgate automático, 
compulsória, provocada pela abertura de conta corrente bancária na Instituição SICOOB FLUMINENSE, que está 
demonstrada ao custo de aquisição acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço. 
 
7 – IMOBILIZADO 
 

Taxa de 
depreciação 
anual (%) 2020 Adição Baixa Depreciação 2021

- 57.600 -           -           -                57.600
- 36.369 -           -           -                36.369
- 145.782 -           -           -                145.782
- 87.975 -           -           -                87.975

327.726 -           -           -                327.726

10 (20.160) -           -           (5.280) (25.440)
10 (35.088) -           -           (142) (35.230)
10 (145.783) -           -           -                (145.783)
20 (86.623) -           -           (934) (87.557)
- (287.654) -           -           (6.356) (294.010)

- 40.072 -           -           (6.356) 33.716

Máquinas, equipamentos e ferramentas

Computadores e periféricos

Bem

Computadores e periféricos

Depreciação acumulada
Instalações
Móveis e utensílios
Máquinas, equipamentos e ferramentas

IMOBILIZADO

Custo
Instalações
Móveis e utensílios

 

8 – CONTAS A PAGAR 
 

        
  2021  2020 
Contas a pagar  -  10.843 
Aluguel a pagar  5.600  5.600 

  5.600  16.443 
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9– OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 
 

      
  2021  2020 
Obrigações tributárias – Gestora  1.259  1.433 
Obrigações tributárias – Terceiros  -  2.930 

  1.259  4.363 
 
10 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 
 

        
  2021  2020 
Obrigações trabalhistas – Gestora  4.950  8.948 
Obrigações trabalhistas - Recursos 
terceiros  3.408  2.262 

  8.358  11.210 
 
 
11– RECURSOS DE PROJETOS E CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO 
 

2020
Entrada de 
recursos

(-) Aplicação 
de recursos 2021

24 -                      (24) -                      
113.438 176.893 (273.907) 16.424

465 -                      (465) -                      
21.317 393 (6.468) 15.242

(11) 2.971 (2.960) -                      
1.015 -                      (1.015) -                      
9.714 18.333 (17.153) 10.894

(29.527) 30.489 (962) -                      
2.294 1.608 (2.269) 1.633

15.767 337 (16.104) -                      
53.610 -                      (53.610) -                      
51.850 3.815 (55.665) -                      

3.777 -                      (3.777) -                      
23.045 -                      (23.045) -                      

150 -                      (150) -                      
71.270 142.527 (213.797) -                      

50 -                      (50) -                      
17.368 282.143 (171.706) 127.805

-                      86.656 (73.179) 13.477
-                      49.716 (40.585) 9.131
-                      53.463 (29.516) 23.947
-                      75.207 (49.647) 25.560
-                      91.432 (22.095) 69.337
-                      16.950 (16.260) 690
-                      81.667 -                      81.667
-                      56.400 (36.121) 20.279
-                      9.142 -                      9.142
-                      7.886 (7.065) 821

355.616 1.188.028 (1.117.595) 426.049

Sistema de alimentação de energia p/ rov.
Cursos livre de inglês técnico
Cursos de formação inicial e continuada - FIC GNA
IFF solidário

Torrefadores de café
Tratamento de efluentes
Oxigenação de corpos hídricos
Produção de refrigerantes
Controle tecnológico de peças de concreto para pavimentação

Efeito do uso adi. não nut. des. prod. ovos de codorna
Biotecido
CAR - minicurso online
Polo SEBRAE
Automatização de plataforma

Aprimoramento de funcionalidades do controlador de motogerador
Desenvolvimento de refrig. de caldo de cana
Modularização e aprimo. de sensor microsismico
Emergencial covid
SIGA - gestão de aulas

Ensaios físico-mecânico artefatos de cimento
Gestão de empregabilidade - SAGE
Beneficiamento de resíduos de rocha
Plataforma digital automotiva
XV - ENEPEA

Projeto
Serviços prestados
Polo Embrapii
Análise físico-quimicas sensoriais e microbiológicas-alimento e água
Jovem aprendiz schlumberger XII e XIII
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12- RECEITA A REALIZAR 
 

Em 31 de dezembro de 2021, o montante de R$ 150 (R$ 36.098, em 31 de dezembro de 2020), refere-se aos contratos 
pactuados com os alunos matriculados nos cursos ministrados pela Fundação, e que serão realizados no decorrer do 
exercício de 2022. 
 
13 – PATRIMÔNIO LIQUIDO 
 

O patrimônio líquido da Fundação é empregado integralmente em suas atividades operacionais e formado pelo 
superávit e/ou déficit acumulados. O saldo do patrimônio social será aplicado em projetos e também na 
manutenção da Fundação nos exercícios futuros e não poderá ser distribuído entre associados, diretores, 
instituidores, benfeitores ou qualquer outra pessoa física ou jurídica, direta ou indiretamente. 
 

13.1- Patrimônio Social 
 

O patrimônio social é composto de 10 cotas de R$ 1.000 cada uma, totalmente integralizadas por seus instituidores, 
no montante de R$ 10.000. 
 

13.2 – Superávit (dévicit) acumulado 
 

No exercício de 2021, a Administração da Fundação realizou análise dos saldos apresentados nas contas que 
registram as entradas e aplicações dos recursos dos projetos sob sua administração, bem como, outras contas de 
passivo, com objetivo de desenvolver e aplicar prática contábil que resulte em informações que sejam relevantes 
às necessidades para a tomada de decisão econômica dos usuários e confiáveis no sentido de que as demonstrações 
contábeis representam adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho e os fluxos de caixa da 
Fundação, em 31 de dezembro de 2021. Ao fazer o julgamento descrito acima, a Administração identificou a 
necessidade de efetuar ajustes que afetariam o resultado de exercícios anteriores, contabilizados na conta de 
“superávit (déficit) acumulado”, conforme demonstrado a seguir: 
 

D C Total
(3.402) -                (3.402)

(300) -                (300)
-                36.098 36.098
-                6.935 6.935
-                3.311 3.311
-                16.221 16.221

(3.702) 62.565 58.863

Aprimoramento de funcionalidades do controlador do motogerador

Contrapartida
Plataforma digital automotiva
Biotecido
Receita a realizar
Modularização e aprimo. de sensor microsismico

Provisões encargos de férias
Total de ajustes de exercícios anteriores em 31 de dezembro de 2021

 

Os ajustes demonstrados acima, são decorrentes de informações correspondentes aos valores cumulativos dos 
projetos que foram recebidos e/ou aplicados em períodos anteriores. A Administração julga impraticável 
determinar o efeito cumulativo dos erros em todos os períodos anteriores, portanto, a Fundação está retificando a 
informação comparativa, no início do exercício de 2021, para corrigir tais erros prospectivamente a partir deste 
exercício. 

 
14 – RECEITAS 
 

14.1 - Receitas de custeio 
 

O montante de R$ 135.589, apresentado em 31 de dezembro de 2021 (R$ 203.853, em 31 de dezembro de 2020) 
refere-se aos valores repassados pelos convênios, conforme contrato, referente ao custo dos serviços prestados 
pela Fundação na execução dos mesmos. 

 
14.2 - Receita de projetos 
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  2021  2020 

Atividades educacionais  757  186.061 
(-) Cancelamento de matrículas  -  (55.558) 

  757  130.503 
 

14.3 - Receitas parcerias - Campus Macaé 
 

        
  2021  2020 

Cópias reprográficas  -  3.057 
Multa biblioteca  -  967 

  -  4.024 
 

14.4 – Receita de doação 
 

O montante de R$ 70.200, apresentado nesta conta em 31 de dezembro de 2021, refere-se ao perdão da dívida, 
correspondentes aos honorários do período de janeiro a dezembro de 2020, devidos à Sr.ª Irenice Deodato pelos 
serviços prestados naquele período, bem como, a doações, em dinheiro, realizadas pelas empresas: Sindipetro, 
Purac Corbion e Conserma Construções, conforme demonstrado a seguir. 

 

2021 2020

10.200 -                      
10.200 -                      

20.000 -                      
20.000 -                      
20.000 -                      
60.000 -                      

70.200 -                      

Irenice de Souza Deodato

Sindipetro

Conserma Construções
Purac Corbion

Descrição
Perdão de dívida

Doações em espécie
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15 – DESPESAS 
 

15.1 - Pessoal e encargos sociais 
 

Nessa rubrica estão evidenciados os valores pagos referentes às despesas de pessoal contratado e terceirizado 
durante o exercício de 2021 

 

        
  2021  2020 

Salários  (46.356)  (52.791) 
13º salário  (3.299)  (7.520) 
Férias funcionários  (4.382)  (8.854) 
Diárias  -  (336) 
Previdência social – INSS  (8.948)  (24.142) 
Fundo de garantia – FGTS  (8.587)  (9.954) 
Pis s/ folha de pagamento  (618)  (690) 
Indenização e aviso prévio  (10.123)  (11.112) 
Remuneração de pessoal sem vínculo 

empregatício  (2.958)  
(3.055) 

- 

  (85.271)  (118.454)) 
 

15.2 - Honorários profissionais 
        
  2021  2020 

Gratificação de desempenho  (32.017)  (42.000) 
Serviços contábeis  (40.581)  (58.890) 
Serviços Pessoa Física  (7.317)  - 
Previdência social – INSS  (3.197)  (8.400) 

  (83.112)  (109.290) 
 

Nessa rubrica estão evidenciados os valores pagos referentes às despesas de pessoal terceirizados durante o exercício 
de 2021. 

 
15.3- Serviços técnicos especializados 

 

        
  2021  2020 

Serviços de advocacia  (21.758)  (27.000) 
Serviços de auditoria  (12.000)  (15.000) 

  (33.758)  (42.000) 
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15.4 - Despesas de projetos 
 

        
  2021  2020 

Curso protec  (5.408)  (116.934) 
Centro de qualidade de vida  -  (97.200) 

  (5.408)  (214.134) 
 

Nessa rubrica estão evidenciados os valores pagos referentes aos serviços necessários para o funcionamento dos 
projetos durante o exercício de 2021. 

 
15.5 - Despesas de serviços de comunicação 

        
  2021  2020 

Internet  (291)  (200) 
Despesas postais e telégrafos  (204)  (735) 
Tarifa de telefonia  (1.279)  (1.962) 

  (1.774)  (2.897) 
 

Nessas rubricas estão evidenciados os valores pagos referente aos serviços necessários para a manutenção da 
Fundação durante o exercício de 2021. 

 

15.6- Despesas tributárias 
        
  2021  2020 

Impostos e taxas municipais  (543)  (1.150) 
Impostos e taxas estaduais  (134)  (1.052) 

  (677)  (2.201) 
 

15.7 - Depreciação e amortização 
        
  2021  2020 

Móveis e utensílios  (142)  (216) 
Máquinas e equipamentos  --  (158) 
Equipamentos de informática  (935)  (1.097) 
Instalações  (5.280)  (5.760) 

  (6.357)  (7.231) 
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15.8 - Despesas apoio administrativas 
        
  2021  2020 

Aluguel de imóvel  (770)  (8.400) 
Tarifa de energia elétrica  (860)  (3.955) 
Materiais  -  (1.651) 
Publicações técnicas  -  (1.524) 
Combustível e lubrificantes  -  (239) 
Seguros  (693)  (1.111) 
Contrato de manutenção  (16.229)  (17.194) 
Serviços de pessoas jurídicas  (7.362)  (6.063) 
Assinatura e anuidade  (427)  (417) 
Cartório - despesas legais  (33)  (745) 
Convênios encerrados  (577)  - 
Estacionamento  -  (4) 
Condomínio  (1.474)  (3.534) 

  (28.425)  (44.837) 
 

Nessa rubrica estão evidenciados os valores pagos referente aos serviços necessários para a manutenção da 
Fundação durante o exercício de 2021. 

 
 

15.9 - Despesas parcerias - Campus Macaé 
 

        
  2021  2020 

Serviços de pessoa jurídica  -  (1.674) 
Custos operacionais  (24.356)  (1.917) 
Material de uso e consumo  (76)  - 

  (24.432)  (3.591) 
 

15.10 - Despesas parcerias - Reitoria 
        

  2021  2020 
Serviço pessoa jurídica  (198)  (132) 

  (198)  (132) 
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16 – RESULTADO FINANCEIRO 
 

Resultado Financeiro        
  2021  2020 
Receitas financeiras     

Rendimento de aplicação  1.287  198 
Receita financeira  4.610  304 

  5.897  502 
Despesas financeiras gestora     

Despesas bancárias  (1.066)  (981) 
Juros e multas  (250)  (43) 
IRRF s/ aplicações 

financeiras  (138)  (112) 
  (1.454)  (1.136) 

Resultado financeiro líquido  4.375  (634) 
 
17 – ISENÇÕES USUFRUÍDAS 
 

Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e as associações civis que 
prestam os serviços para os quais houveram sido instituídas e os colocam à disposição do grupo de pessoas a que se 
destinam, sem fins lucrativos. 
 

Considera-se entidade sem fins lucrativos a que não apresente superávit em suas contas ou caso o apresente em 
determinado exercício, destine-o integralmente à manutenção e ao desenvolvimento dos objetivos sociais da entidade, 
desde que atendidas às demais condições legais. 
 

A Fundação é associação privada, sem fins lucrativos, assim definidos em seu estatuto social e atende aos requisitos 
da legislação sendo imune ao Imposto de Renda e isenta da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. 
 

Em relação à Contribuição Social para Programa de Integração Social (PIS), a entidade está sujeita ao recolhimento da 
contribuição calculada sobre a folha de salários à alíquota de 1%. 
 

Quanto a Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), ainda que a entidade seja 
caracterizada como contribuinte, à alíquota de 3%, esta não incide sobre as receitas relativas às atividades próprias da 
entidade. 
 

17.1 - Isenções tributárias auferidas pela entidade pelo regime de luro presumido 
 

a) Isenção IRPJ sobre receitas auferidas 
 

Base de cálculo IRPJ (Lucro Presumido)    
Receita Bruta  135.589 

% presunção da atividade  32% 
Lucro presumido  43.388 

Receita financeira  5.897 
Base de cálculo  49.285    

IRPJ - alíquota 15%  7.393 

 Adicional de IRPJ (10%)   
                  
-     

IRPJ isento  7.393 
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b) Isenção CSLL sobre receitas auferidas 
 

Base de cálculo CSLL (Lucro Presumido)      
Receita Bruta  135.589 

% presunção da 
atividade  32% 
Lucro presumido  43.292 

Receita financeira  5.897 
Base de cálculo  49.189      
CSLL - alíquota 9%  4.427      
CSLL isenta  4.427 

 
c) Isenção de COFINS 

 

    
Valor 

 COFINS  
Total      3%  4%  

Receita Bruta  135.589  4.067,  
                 

-   4.067 

Receita financeira  5.897  
                 

-   236  236 
  141.486  4.067  236  4.303 

           
 

d) Total de isenções 
          

Receita 
total  IRPJ  CSLL  COFINS  Total 

135.589  7.393  4.427  4.067  15.887 
 
18 – CONTINGÊNCIAS 
 

Conforme demonstrado no quadro abaixo, a Fundação, participa como ré, do processo em andamento, com possível 
obtenção de êxito, no montante de R$ 1.140.068, tendo como autor o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 
– TCE-RJ: 
 

Nº processo Ano Avaliação

Valor da 
ação
(R$)

TCE 237.249-1/06 2006 Êxito provável
1.140.068

Réu AutorAção Advogado
Prestação de contas
junto ao TCE

Prefeito de Campos, Município
de Campos e Pro-Iff.

TCE - RJ Dr. Marcus Vinícius
Filgueiras Jr.
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19- ASPECTOS OPERACIONAIS E CONTÁBEIS 
 

A Fundação possui certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos 
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço – FGTS. 
 

A Fundação mantem sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas em consonância com as normas 
emanadas do Conselho Federal de Contabilidade. 
 

A Fundação conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, os documentos que 
comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizados que impliquem 
modificação da situação patrimonial. 
 

A Fundação cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária. 
 

A Fundação elabora as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por auditor independente 
legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade e pelo Ministério Público Estadual. 
 
20-PANDEMIA CORONAVÍRUS 
 

Considerando à declaração feita pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 11 de março de 2020, quanto à 
contaminação da pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo corona vírus (sars-Cov-2), e a determinação das 
autoridades competentes; 
 

Considerando, ainda, o estado de atenção com a Covid-19 no exercício 2021, a Fundação procedeu sua atuação e 
funcionamento da seguinte forma: 
 

Dispôs sobre a realização de suas atividades em formato híbrido, ou seja, de forma semipresencial para a realização 
das atividades inerentes ao funcionamento da entidade e de forma online para o atendimento aos beneficiários e 
parceiros, através do WhatsApp e do endereço eletrônico da Fundação, para prestar orientações sobre os procedimentos 
relativos aos projetos, em parceria com a entidade, como a celebração de contratos, solicitações específicas de projetos, 
aquisição de material de consumo e permanente, dentre outras e através das plataformas do Google Meet, para reuniões 
remotas com os diversos atores. 
 

Além disso, no caso específico do curso PROTEC-PRÓ/IFF e Projeto Centro de Qualidade de Vida (CQV), os projetos 
não foram executados no campus Campos Centro do IFFluminense, em decorrência da suspensão das atividades 
acadêmicas na Instituição, visando a proteção dos envolvidos, a prevenção e redução dos riscos de contaminação pela 
Covid 19. 
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21 – EVENTOS SUBSEQUENTES 
 

Não ocorreram quaisquer eventos subsequentes à data de autorização para a emissão das demonstrações contábeis da 
Fundação  que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas 
demonstrações contábeis apresentadas ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros, entretanto, a 
Fundação pactuou contratos de execução de 07 (sete) projetos com previsão de início no exercício de 2022, conforme 
destacada abaixo: 
 

Início Término
01/02/2022 20/02/2023

19/01/2022 26/03/2023

01/02/2022 10/09/2022

01/02/2022 10/02/2023

14/03/2022 23/01/2023
16/05/2022 25/03/2023

10/05/2022 09/05/2024

"Sistema anti-tombamento para operação de
descarregamento de resíduos sólidos"

Morumbi Industrial Ltda.

Data
ContratanteProjeto

"Desenvolvimento de protótipo de alimentação de
energia para robô submarino de inspeção do tipo ROV"

BRS Robótica Submarina Ltda.

"Desenvolvimento de processo de reaproveitamento e
propagação de levedura para aumento de eficiência do
processo de produção de cerveja especial e
automatização de processo de acompanhamento”

Barril Cheio Universo Cervejeiro Comércio de Bebidas
Ltda.

"Programa de Pós Graduação (mestrado e doutorado)
UVV"

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy
Ribeiro – UENF
Universidade Vila Velha -UV V

"Desenvolvimento de um sistema inteligente para a
logistica de reserva de óleo de cozinha"

Óleoponto Consultoria em Gestão Empresarial Ltda.
Microempreendedor Individual Gabriel Augusto Martins

"Sistema de aproveitamento da água pluvial para fins
não potáveis com uso de tecnologias de internet das
coisas"

MN Engenharia Ltda.
Indústrias William Soluções Tecnológicas

"Protótipo de dispositivo etilômetro veicular" Sihir Enterprise Ltda.

 
 

 
 
 


