
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

DOCUMENTO Nº 575/2021 - ACIC (11.01.25) 

 NÃO PROTOCOLADONº do Protocolo:
Santo André-SP, 12 de Maio de 2021

(Assinado digitalmente em 12/05/2021 06:52
) 

JOAO PEREIRA DO CARMO FILHO 
ADMINISTRADOR[A]

1736521

(Assinado digitalmente em 12/05/2021 07:03
) 

PRISCILA CARVALHO DALVIASOM 
CHEFE (Titular)

1624667

(Assinado digitalmente em 12/05/2021 06:36
) 

VANESSA SORAIA SALES DOS SANTOS 
CHEFE (Titular)

1563766

Para verificar a autenticidade deste documento entre em 
 informando seu número: , ano: ,http://sig-processo-remoto.ufabc.edu.br/public/documentos/index.jsp 575 2021

tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: DOCUMENTO 12/05/2021 56692fbe93

http://sig-processo-remoto.ufabc.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf


 

 
 
  
 
         
 
              MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
        Fundação Universidade Federal do ABC 
                           
 

Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP · CEP 09210-580 
Bloco A · Torre 1 · 1º andar · Fone: (11) 3356.7549 

 

DESPACHO 

 

Santo André, 03 de maio de 2021. 

 

 

Processo: 23006.003882/2021-43 

Destino: Comissão Permanente de Convênios - CPCo

 

        Trata-se a presente demanda sobre o pedido de renovação da autorização da 
Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP), como Fundação de apoio à UFABC, nos 
termos da Lei n° 8.958, de 20 de dezembro de 1994, do Decreto n° 7.423 de 31 de dezembro de 
2010 e da Portaria Interministerial n° 191 (MEC/MCTI), de 13 de março de 2012. 

  

1. Autorização à UFABC: 
 

  Desde o início das atividades da UFABC, a FUNDEP tem participado dos 
projetos e da implantação da Universidade como Fundação de apoio. O primeiro credenciamento 
ocorreu em 13 de maio de 2009, com validade de 2 (dois) anos. 

  A autorização atual é regida pela Portaria Conjunta n° 112 (MEC/MCTI),  de 06 
de novembro de 2020, sequência 03, que tem validade de 1 (um) ano, cujo processo de 
renovação é disciplinado pela Portaria Interministerial n° 191 (MEC/MCTI), de 13 de março de 
2012, sequência 02: 

Art. 5º O pedido de renovação da autorização deverá ser instruído com os documentos 
previstos no art. 4º, acrescidos do seguinte: 

I - Relatório anual de gestão da fundação de apoio, aprovado por seu órgão 
deliberativo superior e ratificado pelo órgão colegiado superior da instituição 
apoiada, dentro do prazo de noventa dias de sua emissão; 

II - Comprovação da participação de no mínimo dois terços de pessoas vinculadas à 
instituição apoiada, incluindo docentes, servidores técnico-administrativos, estudantes 
regulares, pesquisadores de pós-doutorado e bolsistas com vínculo formal a programas 
de pesquisa da instituição apoiada mediante autorização; 

III - Aprovação dos projetos pelos órgãos acadêmicos competentes da instituição 
apoiada mediante autorização; 

IV - Incorporação, à conta de recursos próprios da instituição apoiada, mediante 
autorização, de parcela dos ganhos econômicos decorrentes dos projetos desenvolvidos 
com a participação das fundações de apoio; 
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V - Avaliação de desempenho, aprovada pelo órgão do colegiado superior da 
instituição apoiada mediante autorização, baseada em indicadores e parâmetros 
objetivos demonstrando os ganhos de eficiência obtidos na gestão de projetos 
realizados com a colaboração das fundações de apoio. 

  Esclarecemos que os documentos listados nos incisos I e V deverão ser 
providenciados pela UFABC e os demais pela FUNDEP.  

 

2. Avaliação de Desempenho da FUNDEP: 
 

Com base no artigo 5, inciso V, da Portaria Interministerial n° 191 (MEC/MCTI), 
realizamos consulta aos coordenadores de projetos para avaliação de desempenho da FUNDEP. 
Em 2020, havia 32 (trinta e dois) projetos em andamento, sendo a FUNDEP, como a Fundação 
de apoio, cujos valores totais de formalização dos instrumentos são: R$ 18.295.446,41; USS 
112.554,00; £182.500,00, conforme documento da sequência 10. 
 

A avaliação, exclusivamente realizada por meio da ferramenta oficial de 
questionários eletrônicos da UFABC Lime Survey, foi encaminhada aos 26 (vinte e seis) 
coordenadores de projeto no dia 12 de março de 2021, tendo como prazo de retorno, até 26 de 
março de 2021.   

Em resposta à referida consulta, obtivemos o retorno de 21 (vinte e um) 
coordenadores, os quais responderam um questionário com 9 (nove) perguntas, sendo 7 (sete) 
objetivas, cujos quesitos eram: “plenamente”, “bom”, “regular”, “insatisfatório” e "não se 
aplica";  e 2 (duas) subjetivas. As perguntas estão relacionadas às seguintes medidas de 
desempenho: “efetividade”, “eficácia”, “eficiência”, “execução, “excelência” e  
“economicidade”. 

Nas questões objetivas, o quesito “plenamente” foi alcançado em 6 (seis) delas. 
Ainda,  quanto ao questão, se você recomenda a renovação da autorização da FUNDEP, como 
Fundação de apoio à UFABC, para o próximo ciclo - 2021-2022, 19 (dezenove) coordenadores 
responderam que “sim” e  2 (dois) responderam que “não”. O detalhamento da avaliação de 
desempenho consta na sequência 11. 

 
 

3. Objeto da apreciação: 
 

  Diante do exposto e considerando as competências estabelecidas na Resolução 
ConsEPE n° 130/2012, Resoluções ConsUni n° 73/2011 e 192/2018, solicitamos que a CPCo 
aprecie o assunto em pauta e emita parecer, quanto à renovação da autorização da Fundação de 
Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP) para o biênio 2021-2022.  

Informamos que os 2 (dois) documentos para referida análise e decisão constam na 
seguinte sequência do processo remoto n° 23006.03882/2021-43: 

- 08_Relatório de Gestão 2020 (FUNDEP); 

- 11_Avaliação de Desempenho. 

 Ainda, informamos que, de forma complementar, para atendimento de solicitações 
anteriores do Conselho Universitário (ConsUni), a FUNDEP encaminhou um relatório específico 
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da relação da UFABC com a Fundação, conforme documento da sequência 09, com 
esclarecimentos pela FUNDEP, de acordo com o documento da sequência 05. 

    

4. Encaminhamento posterior: 

   

O Parecer da CPCo, o Relatório de Gestão (FUNDEP), a Avaliação de  
Desempenho serão encaminhados ao ConsUni, em atendimento à Portaria Interministerial n° 
191, de 13 de março de 2012, para deliberação na II sessão ordinária desse Conselho, a ser 
realizada em 25 de maio de 2021. 

Caso seja autorizado pelo ConsUni, os documentos devem ser encaminhados à 
FUNDEP no máximo até a primeira quinzena de junho de 2021, para que a solicitação de 
renovação seja apreciada em tempo hábil pelo GAT, grupo de apoio técnico vinculado ao 
Ministério da Educação (MEC) e ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI). 

 
 

  Atenciosamente, 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


