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À Secretaria Geral da Reitora. 

 

Em resposta ao Despacho no. SEI 0108998 de 18 de junho de 2020, envio parecer ao Relatório de 

Gestão e Prestação de Contas da Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e 

Extensão (Fadepe), exercício 2019, em referência ao processo no. 23071.908286/2020-38. 

 

1. Histórico 

No dia 16 de junho de 2020, o Diretor Executivo da Fadepe encaminhou o relatório de gestão e de 

prestação de contas à Reitoria. Em despacho do dia 18 de junho de 2020, a Secretaria Geral da 

Reitoria encaminhou o relatório para o Parecerista que faz abaixo análise e voto. 

 

2. Análise 

A Fadepe tem suas contas e gestão avaliadas pelo Ministério Público Estadual conforme legislação 

vigente. O relatório de Gestão e Prestação de Contas é composto dos seguintes componentes: (1) 

relatório de gestão, (2) demonstrações financeiras e contábeis, (3) relatório dos auditores 

independentes sobre as demonstrações contábeis, (4) parecer do conselho fiscal, (5) parecer do 

conselho curador. 

Com respeito aos componentes (2) e (3), registra-se no relatório, segundo opinião da 

auditoria, que “as demonstrações contábeis (...) foram elaboradas, em todos os aspectos 

relevantes, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades sem 

fins lucrativos”. Também ficou registrada uma redução das “contas patrimoniais em torno de 47,34% 

quando comparado com o exercício anterior. Essa redução se deu basicamente em virtude da 

diminuição/supressão considerável de recursos de convênios para execução de projetos com 

fomento público, diminuição dos investimentos em pesquisa advindos dos cortes financeiros 

promovidos pelo Governo Federal nas Universidades” (p. 61). Em nota explicativa, a Fadepe 

informou que “desde o último trimestre de 2019, diligentemente, vem reduzindo seu quadro de 

colaboradores e retraiu as opções de investimentos em infraestrutura” (p. 56), obtendo liquidez (R$ 

2.370.127) considerada suficiente, mas não sem riscos, para a capacidade operacional do exercício 

de 2020. A opinião final da auditoria (p. 62) reforça esse cenário de riscos. 

Os pareceres dos conselhos fiscal (4) e (5) curador, que envolvem tanto as atividades de 

gestão quanto às demonstrações, registram decisões favoráveis, como se lê às páginas 63 e 64 do 



processo, respectivamente. Não obstante o reconhecimento das medidas tomadas pela 

administração da Fundação, cabe destacar a preocupação anotada pelo do Conselho Fiscal em 

particular com a “perda abrupta e de grande porte no faturamento ocorrida ao longo de 2019 e, mais 

recentemente, com os possíveis impactos da pandemia da COVID 19 sobre a prospecção de novos 

projetos” (p. 63). 

Cabe sublinhar alguns aspectos em maiores detalhes quanto ao relatório de gestão. 

O relatório registra elevação da “posição de integridade segundo a perspectiva de avaliação 

do Instituto Ethos do estágio 1,9 em 2018 para 3,4 em 2019, alcançando um desempenho 

razoavelmente favorável” (p. 7). Esses esforços em governança visando ética e transparência são 

registros importantes da atuação da Fundação. No parecer de 2019, com base no relatório do 

exercício de 2018, ficou registrado que “dos 26 itens do Acórdão 1178/2018 do TCU, a Fadepe já 

cumpriu aproximadamente 31% e 08 itens estão [em 2019] em curso de aplicação, restando ainda 

os demais a ser iniciados” (p. 1). O relatório sob análise, referente ao exercício de 2019, entretanto, 

não atualizou esses indicadores. 

Destaco alguns indicadores de desempenho que merecem atenção redobrada. Conforme 

relatório anterior, houve uma variação negativa de 41,7% entre 2017 e 2018. Entre 2018 e 2019 

uma nova redução de 40,1% foi registrada, com destaque à queda em projetos de P&D (de 78 para 

4) e ao aumento da prestação de serviço (de 00 a 33) (p. 26). A esfera que mais apresentou queda 

de projetos iniciados foi a Público Estadual, recuando de 96 em 2018 para 31 em 2019 (p. 27), 

repetindo a tendência anterior de queda, de 193 em 2017 para 96 em 2018, conforme parecer deste 

parecerista em 2019. O destaque do exercício 2019 fica com o crescimento de novos projetos do 

setor privado, de 27 em 2018 para 50 em 2019. 

A soma dos projetos em execução no ano de 2018 caiu 3,5% em comparação com 2017. A 

tendência se confirma na queda de 11,3% dos projetos em execução entre 2018 e 2019 (p. 28). A 

queda foi empurrada pelo recuo nos projetos da esfera Público Estadual (de 411 para 341). Em 

tendência oposta, ainda que tímida, se confirma o caso dos projetos do setor privado (de 72 para 

81). 

Os recursos totais recebidos totalizaram em 2019 R$ 49.511.539,81 contra R$ 

108.595.106,99 em 2018, com aumentos nos recursos provenientes dos setores público municipal 

e privado. No entanto, o resultado é uma redução da receita em 54,4% entre os anos em 

consideração. 

 As contas no geral apresentam superavit de R$ 252.723 em 2019 contra R$ 383.535,00 em 

2018. Já em 2018, as variações apresentadas nos projetos e suas esferas anunciaram um cenário 

de cautela, conforme registrado em parecer anterior. As variações para o exercício 2019 

aprofundam as preocupações diante do cenário de incertezas econômicas e políticas. 

Tudo indica que as medidas já adotadas de saneamento das contas e variação das fontes 

de recursos sinalizam uma estratégia emergencialmente necessária, cujo aprofundamento parece 

ser inevitável vis a vis o reconhecimento da função institucional da Fundação. Recomenda-se, 

nesse sentido, a apresentação de plano mais detalhado diante do cenário atual para que o Conselho 



Superior possa acompanhar o desdobramento da linha de ação desenhada no relatório referente 

ao exercício de 2019. 

 

3. Voto 

Levando-se em consideração os pareceres da auditoria independente, do conselho fiscal e do 

conselho curador, além do Relatório de Gestão e Prestação de Contas da Fadepe, referentes ao 

exercício 2019, este parecerista declara voto favorável à sua aprovação. 
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