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SOBRE O RELATÓRIO

É importante destacar que os números aqui apresentados foram baseados no mandato da Direto-
ria Executiva, gerida pelos professores Edson Paulo da Silva (Diretor Presidente), Andréa Cristina 
dos Santos (Diretora Secretária) e Alexandre Brick (Diretor Financeiro), que encerrou suas ativida-

-
tão da nova Diretoria formada pelos professore Armando de Azevedo Cardeira Pires como Diretor 
Presidente, José Alexander Araújo como Diretor Secretário e Francisco de Assis Rocha Neves como 

 
 
O presente Relatório de Gestão, elaborado pela Superintendência e Assessoria de Comu-
nicação, tem por função positivar as principais realizações da Fundação ao longo do ano de 
2019, compilando todas as ações desenvolvidas, bem como, projetos e eventos de destaques.  
 
Além das contínuas conquistas ao decorrer dos anos anteriores, o ano de 2019 é marcado por um 
sentimento de construção. Buscando fortalecer todos os pilares da nossa estrutura interna e exter-
na, atendendo da melhor forma as necessidades da sociedade por meio dos serviços da Fundação. 
 

resgate da imagem e na estabilidade jurídica. O trabalho destes preceitos foram mantidos pela nova 
-

ploradas:

1.     Governança e Compliance;  

2.     Qualidade dos serviços

CONTEXTO INTERNO

3.     Apoio a outras IFES e ICT´s;  

4.     Marco Legal de CTI;

CONTEXTO EXTERNO

5.     Gestão ágil dos projetos;

6.     Academia FINATEC.

SERVIÇOS PRESTADOS
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QUEM SOMOS

Com 27 anos de trajetória, a FINATEC foi instituída por um 
grupo de 12 professores da Faculdade de Tecnologia da Uni-
versidade de Brasília.

estatutariamente de apoiar e promover o desenvolvimento de 

de tecnologias e a educação, abrangendo o ensino, a pesqui-
sa e a extensão. Acrescenta-se a esta capacidade, o status de 
Fundação de Apoio à Pesquisa, concedido às fundações que 
se enquadram nos requisitos da Lei nº 8.958/1994, por meio 
de credenciamento conjunto do MEC e MCTIC.

A FINATEC tem o propósito de conectar e apoiar pessoas in-
teressadas em melhorar o mundo através do conhecimento 
aplicado.  É uma entidade reconhecida pelos Ministérios da 
Educação (MEC) e de Ciência, Tecnologia e Inovação e Co-
municações (MCTIC) como Fundação de Apoio à Pesquisa.  
Com a gestão de projetos, cursos e eventos a FINATEC apoia 

tecnológico e a dissem-
inação do conhecimento.

MISSÃO
Atender às necessidades da sociedade por meio de ações de promoção e apoio ao desenvolvimento 

-

VISÃO
Tornar-se a melhor Fundação de Apoio do Brasil, com excelência de gestão e atingindo maior visibilida-
de e reconhecimento da sociedade. 

VALORES
Excelência
Ética
Valorização das pessoas
Inovação e aperfeiçoamento contínuo
Transparência

PROPÓSITO
Conectar e apoiar pessoas interessa-
das em melhorar o mundo através do 

competência, ética e excelência pro-
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MODELO DE NEGÓCIO 

-
lizado entre os diversos grupos de pesquisa das suas apoiadas e os setores da sociedade, privada e 
pública, que necessitam daquele conhecimento para responderem aos seus anseios e solucionarem os 
seus problemas na direção de uma sociedade ambiental, econômica e socialmente sustentável.
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Na busca de caracterizar o conhecimento transferido pelas ações da FINATEC de acordo com o seu 
nível de maturidade tecnológica, a Fundação atua justamente no início da região conhecida como “Vale 

transformado em desenvolvimento tecnológico numa etapa posterior.

FINATEC conectando a UnB ao
Brasil e ao Mundo

Ao mesmo tempo, a ação da FINATEC permite que esses grupos de pesquisa se mantenham na van-

outros grupos de pesquisas nacionais e internacionais nos melhores centros de pesquisa do mundo. A 
-

cimento realizada pela FINATEC com o mundo ao longo do ano de 2019.
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AMPARO LEGAL

A atuação da FINATEC é pautada por um conjunto de leis que amparam legalmente as atividades das 
fundações de apoio, de acordo com o novo Marco Legal da Inovação, e sob o qual se contempla o pro-
grama de governança da fundação.

CREDENCIAIS 

-
trole do serviço público federal e estadual.  Em particular, a FINATEC mantém um contato constante 
com os órgãos:

•Registrada e Credenciada pelo MEC/MCTIC e CNPq como Fundação de Apoio;
•Acompanhamento periódico pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT;
•Acompanhamento por Auditoria Externa e órgãos de Controle (CGU / TCU / Apoiadas);

-
pectivos órgãos colegiados; 
•Transparência na prospecção de recursos, execução de projetos com efetiva prestação de contas 
(100% das prestações de contas aprovadas pelos Financiadores);
•Atendimento dos requisitos de Compliance dos Financiadores (nacionais e internacionais)
•Registrada e Credenciada pelo MEC/MCTIC e CNPq como Fundação de Apoio;
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APOIADAS

Atuante em todas as áreas do conhecimento, a Universidade de Bra-
sília tem a missão de produzir, integrar e divulgar conhecimento, 
formando cidadãos comprometidos com a ética, a responsabilidade 
social e desenvolvimento sustentável. Desde 2006 a universidade é 
multicampi, e hoje está presente em Brasília, Ceilândia, Gama e Pla-
naltina. Portaria Conjunta MEC/MCTIC nº 58 de 17/11/2017 – vi-
gência 21/11/2017 a 20/11/2022.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília 

seus níveis e modalidades, se destacando como uma das instituições 
pública de ensino com maior capilaridade no Distrito Federal, estan-
do presente em 10 (dez) campi: Brasília, Ceilândia, Estrutural, Gama, 
Planaltina, Recanto das Emas, Riacho Fundo, Samambaia, São Sebas-
tião e Taguatinga.

-
trada como principal credenciada à Universidade de Brasília desde 1995, e ao longo do ano de 2018-
2019, passou a apoiar também o IFB, a FAPDF, o EBSERH e a ENAP.
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A Escola Nacional de Administração Pública, vinculada 
ao Ministério da Economia, tem como missão desenvol-
ver competências dos servidores públicos para aumentar 
a capacidade de governo na gestão das políticas públi-
cas.  Portaria Conjunta nº 105 de 01/10/2019 - ENAP - 
21/10/2019 até 20/10/2020.

O Hospital Universitário de Brasília (HUB-UnB) é vinculado 
à UnB, e, de 2013, gerido administrativamente pela Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). O HUB funciona 
como um importante campo de prática para estudantes de 
graduação e de pós-graduação, por meio de estágios e pro-

missão “Cuidar de pessoas e desenvolver ensino e pesquisa 
em harmonia com o Sistema Único de Saúde”. 

A Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF) 
tem como missão estimular, apoiar e promover o desenvol-

-
deral, visando o bem-estar da população, a defesa do meio 
ambiente e o progresso em ciência e tecnologia. Para o cum-
primento dessa missão, a FAP fomenta projetos de pesquisas, 
por meio de editais públicos, em parceria com instituições 

-
nais, além de apoiar projetos inovadores que visam o desen-
volvimento do Distrito Federal.
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FINANCIADORES
E PARCEIROS

-
ceira de projetos com um grande conjunto de parceiros públicos e privados, nas mais diversas áreas 
do conhecimento e em uma gama importante de setores econômicos, que traduzem a importância da 
sua atuação para a sociedade brasileira. A seguir relacionamos alguns destes parceiros que juntos, tem 
permitido à FINATEC o cumprimento de sua missão institucional:
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NOSSAS SOLUÇÕES

GERENCIAMENTO
DE PROJETOS

De acordo com o Art. 1º, da Lei n. 8.958/1994, tanto as Instituições Federais de Ensino Superior – IFES, 
quanto as Instituições de Ciência e Tecnologia - ICT´s, podem atuar com suas fundações para apoiar 

-
-

tos.

Neste sentido, o apoio ofertado pela FINATEC tem por objetivo abranger todas as fases de vida de um 

-
fase no acompanhamento e orientação das questões tributárias, trabalhistas e condicionantes contra-
tuais, até a efetiva prestação de contas.
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DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS

POR ÁREA DO CONHECIMENTO
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A Academia FINATEC foi criada para atender a uma demanda por cursos em educação continuada 
com alto nível de qualidade e com estratégias pedagógicas diferenciadas.  Ela foi estruturada a partir 
da participação de professores especialistas movidos pela formação avançada e continuada que acre-
ditam na inovação como forma de pensar soluções e alternativas transformadoras para empresas, go-
verno e sociedade.  A Academia oferece cursos próprios em diversas áreas de conhecimento, e apoia 
os cursos de especialização da UnB por meio de metodologias ativas.  

-
ma, soma-se ainda a gestão de alunos, acompanhamento e controle da adimplência e soluções de in-
fraestrutura para a condução de seus cursos. 

O programa de educação continuada da FINATEC, tanto na modalidade presencial quanto à distância, 

maior objetivo é oferecer uma educação de alto nível e preparar o indivíduo para o mercado de traba-
lho com práticas e conhecimento de ponta.

ACADEMIA 
FINATEC
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EVENTOS

A área de eventos da FINATEC surgiu de uma necessidade de auxiliar os professores na elaboração da 

dos seus projetos de pesquisa, também geridos pela fundação. A gestão dos eventos executa a aquisi-
ção de bens, serviços e pessoas, além de acompanhar a montagem e execução do evento para garantir 
a sua plena execução. 
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Prof. Alex Araújo

Prof. Armando Caldeira-Pires 
Prof. Francisco Neves

Diretor-Presidente

Diretor-Secretário

Diretor-Financeiro
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2019 – 2020 - GESTÃO 
BASEADA EM DADOS 
E EM PESSOAS

da pesquisa básica e aplicada no Brasil, pautaram as mudanças estruturais e gerenciais da Fundação 
em 2019. 

Nesse sentido, foi preciso focar na inteligência de negócios olhando para dentro da instituição e ava-
liando, a partir do seu histórico, oportunidades de projetos e cursos.  “Nós temos uma capacidade pro-
dutiva imensa.  De um lado a Universidade de Brasília nosso DNA, bem como nossas outras apoiadas, 
com um reservatório enorme de conhecimento e, do outro, a necessidade da sociedade de soluções 
em diversas áreas.  Nosso papel é oferecer instrumentos, facilitar o escoamento desse conhecimento 
da Universidade, dessas centenas de grupos de pesquisa, para que essa sociedade se organize de for-
ma produtiva.  Nós estamos criando caminhos, estamos trazendo novas formas de transferência de 
conhecimento às nossas associadas” – explica o Diretor Presidente da Fundação, o prof. Dr. Armando 
Caldeira-Pires sobre os novos rumos da Fundação. 

Para além desse trabalho de gestão à vista a partir do Business Intelligence (BI), a nova Diretoria Exe-
cutiva, que assumiu em maio de 2019, também está focada em capacitar e investir em seu corpo téc-
nico e gerencial.  Treinamentos e cursos internos, bem como mudanças estruturais dos espaços foram 

-
laborador.  “Vocês são o maior patrimônio dessa instituição” – reforça o Diretor Financeiro Prof. Dr. 
Francisco Neves ao corpo de colaboradores na apresentação da Nova Diretoria. 

Para o Diretor Secretário, o prof. Dr. José Alexander Araújo, os colaboradores são verdadeiros sen-
sores para o bom funcionamento da FINATEC.  “Já começamos a olhar para outras áreas de conheci-
mento que podem melhorar a sociedade em diversos pontos e vocês estão participando disso conosco.  
Considerem esta diretoria como mais uma peça dessa engrenagem para fazer a fundação funcionar. 
Vocês são os nossos braços, pés, olhos e ouvidos que colaboram monitorando o que está acontecendo 

A partir de um modelo de gestão baseada em dados e em pessoas, a FINATEC pretende não só aprimo-
rar seu gerenciamento de projetos, criando a cultura do conhecimento compartilhado, mas também, 
contribuir com essa sociedade por meio de cursos de formação avançada e especializada com foco nas 
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METAS 2020-2021

Nesse contexto de mudança de gestão, a FINATEC estabeleceu suas metas para o próximo biênio, que 
envolverão ações de melhoria na sua estrutura interna, de governança e qualidade dos serviços, e ex-
terna, apoio a outras instituições no âmbito do marco legal de CTI.  Estas ações estarão direcionadas à 
capacidade da FINATEC de disponibilizar à sociedade, tanto aquela que detém o conhecimento como 

-
-

ro.
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RESULTADOS DA GESTÃO

GOVERNANÇA E COMPLIANCE

O programa implantado por meio de consultoria, foi acompanhado por Jorge Hage, ex-ministro-chefe 
da Controladoria Geral da União e fundador da HAGE Compliance; Aurélio Maduro de Abreu, mes-
tre em Comunicação Política e Governança pela George Washington University (EUA) e fundador da 
Maduro Company; e Valério Pedroso Gonçalves, mestre em Direito, doutorando em Finanças pelo 
Swiss Management Center e fundador da Valério Pedroso Gonçalves Consultoria.  A implementação 
do Programa formaliza e institucionaliza o que a FINATEC já faz de melhor, e ainda oferece mecanis-

-
do as sugestões para o aprimoramento e padronização dos processos internos e, consolidando essas 
ações, em 2019 instituiu um canal de denúncia externa, onde o solicitante, terá sua identidade pre-
servada e a empresa tratará os processos de forma transparente e segura, tudo isso por meio de uma 
plataforma online que já está disponível no site da FINATEC.  

Na reunião nº 205, de 25/11/2019, o Conselho Superior da FINATEC também aprovou a nova versão 
do código de ética e conduta, instituindo ainda o Comitê de Ética e Conduta, constituído inicialmen-
te pelos seguintes colaboradores: Nádia Maria Areal Portella (Coordenadora do Comitê), Gustavo 
Abrantes Condeixa e Orlindo Balbino Araújo. 

código de ética e conduta pelo Comitê e posterior apreciação pelo Conselho Superior. 

SERVIÇOS PRESTADOS

Como Fundação de Apoio à Pesquisa, Ensino, Extensão, Desenvolvimento Institucional e Educação, a 
FINATEC desenvolveu diversas ações ao longo de 2019.  Nesse contexto, destacamos a prospecção 
de novos projetos com suas diversas apoiadas, eventos, desenvolvimento de cursos próprios e apoia-
dos, compras e importações, doações de bens, fomentos concedidos e novas parcerias realizadas.  A 
seguir, a descrição de cada atividade com foco nos melhores resultados.  
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GESTÃO DE PROJETOS

PRINCIPAIS PROJETOS DE 2019

Dentre os 202 projetos gerenciados em 2019 pela FINATEC, destacam-se um conjunto de 11 projetos 
icônicos, que descrevem a abrangência e profundidade dos impactos sociais positivos com a atuação 
da Fundação no aperfeiçoamento da sociedade brasileira.   

Gestão FINATEC: UnB e DEPEN/
MSP buscam inovações susten-

Projeto POTI: Grupo da UnB de-
senvolve pesquisa sobre geolo-
gia dos reservatórios produto-
res de gás na bacia sedimentar 
do Paraíba 

Recurso: R$ 8.014.389,60
Tipo: Pesquisa
Coordenador(es): Carlos Emanoel 
de Souza Cruz e Carlos Jorge de 
Abreu
Financiador/Parceiros: Eneva/
Parnaíba Gás Natural S.A.
Apoiada: UnB
Pessoas envolvidas na execução 
do projeto: 18
Duração: 2015/2020

Recurso: R$ 7.454.364,50
Tipo: Pesquisa
Coordenador(es): Raquel 
Blumenschein
Financiador/Parceiros: Ministério 
da Segurança Pública (MSP), 
Núcleo de Estudos e Pesquisa 

Departamento Penitenciário 
Nacional (DEPEN).
Apoiada: UnB
Pessoas envolvidas na execução 
do projeto: 110
Duração: 2018/2022
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Recurso: R$ 277.081,33
Tipo: Pesquisa
Coordenador(es): Reinaldo 
Crispiniano Garcia 
Financiador/Parceiros: 
Ministério do Desenvolvimento 
Regional, Centro Regional de 
Gerenciamento de Riscos e 
Desastres (Cenad) Apoiada: UnB
Pessoas envolvidas na execução 
do projeto: 5
Duração: 2018/2020

Projeto da UnB e FINATEC facili-
ta a distribuição de águas em mu-
nicípios nordestinos

Recurso: R$ 1.385.483,60
Tipo: Pesquisa
Coordenador(es): Conceição de 
Maria de Albuquerque Alves
Financiador/Parceiros: Agência 
Nacional de Águas (ANA)
Apoiada: UnB
Pessoas envolvidas na execução 
do projeto: 21
Duração: 2018/2019

Recursos hídricos: Parceria en-
tre UnB e FINATEC propõe ações 
para o consumo responsável de 
água no país 
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Safetty Oversight: Plano de segu-
rança contínua para o transporte 
aéreo do país

Recurso: R$ 847.325,16
Tipo: Pesquisa
Coordenador(es): Alex Leite
Financiador/Parceiros: Secretaria 
de Saúde do Distrito Federa,  
Laboratório Central de Saúde 
Pública (Lacem), Fundação de 
Apoio à Pesquisa do Distrito 
Federal (FAPDF)
Apoiada: UnB
Pessoas envolvidas na execução 
do projeto: 17
Duração: 2017/2020Superbactéria : FINATEC apoia 

projeto de mapeamento e análise 
-

téria de ambientes hospitalares 
em estação de esgoto do DF

Recurso: R$ 304.941,18
Tipo: Pesquisa
Coordenador(es): Silvia Araújo 
dos Reis e Victor Rafael Rezende 
Celestino
Financiador/Parceiros: Agência 
Nacional de Aviação Civil (Anac)
Apoiada: UnB
Pessoas envolvidas na execução 
do projeto: 12
Duração: 2018/2019
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APUAMA RACING: FINATEC 
apoia equipe de fórmula e com-
bustão da UnB

ENEM inclusivo e especial: FINATEC 
é parceira desta iniciativa que trata 
da empregabilidade de jovens com 
necessidades especiais e transtor-
nos de aprendizagem 

UNBEATABLES: Apoiado pela 
FINATEC, equipe de futebol de 
robôs da UnB possui três títulos 

mundiais 



Relatório de Gestão 26

FINATEC apoia desenvolvimento 
de software, criado por pesquisa-
dores da UnB, que estimula o ensi-
no conclusivo da matemática

LIBRAS: Projeto da UnB, apoia-
do pela FINATEC, promove o 
ensino de livras por meio de jo-
gos inclusivos

Recurso: R$ 110.755,00
Tipo: Pesquisa
Coordenador(es): Amaralina 
Miranda de Souza Financiador/
Parceiros: Fundação de Apoio 
à Pesquisa do Distrito Federal - 
FAPDF
Apoiada: UnB
Pessoas envolvidas na execução 
do projeto: 9
Duração: 2017/2019

Recurso: R$ 107.263,00
Tipo: Pesquisa
Coordenador(es): Ana Claudia 
Maynardes
Financiador/Parceiros: Fundação 
de Apoio à Pesquisa do Distrito 
Federal - FAPDF
Apoiada: UnB
Pessoas envolvidas na execução 
do projeto: 9
Duração: 2017/2019
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Projeto MAP: engenharia de pro-
dução - FT/UNB/FINATEC suge-
rem melhorias para os processos 
de gestão de pessoal do Exército 
Brasileiro

Recurso: R$ 2.920.500,59
Tipo: Pesquisa
Coordenador(es): Simone Borges 
Simão Monteiro
Financiador/Parceiros: Centro de 
Estudos Estratégicos do Exército 
/ Estado Maior do Exército
Apoiada: UnB
Pessoas envolvidas na execução 
do projeto: 100
Duração: 2017/2020

ZICA: Pesquisadores da UnB de-
senvolvem projeto com benefí-
cios à saúde pública

Recurso: R$ 2.998.999,94
Tipo: Pesquisa
Coordenador(es): Tatsuya Nagata
Financiador/Parceiros: Fundação 
de Apoio à Pesquisa do Distrito 
Federal - FAPDF
Apoiada: UnB
Pessoas envolvidas na execução 
do projeto: 26
Duração: 2016/2020
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Execução FINATEC: Projeto inspe-
ciona segurança e solidez de imó-
veis da União nas cinco regiões do 
Brasil 

Conexão Mata Atlântica: O projeto 
coordenado pela FINATEC, já con-
servou mais de 5,5 mil hectares de 

Recurso: R$ 499.777,78
Tipo: Pesquisa
Coordenador(es): Larissa 
Andrade de Aguiar
Financiador/Parceiros: Secretaria 
de Patrimônio da União - SPU
Apoiada: IFB
Média de pessoas envolvidas no 
projeto: 6
Duração: 2019/2020

Recurso: R$ 95.998.658,70
Tipo: Pesquisa
Coordenador(es): Maria Alcimar 
Bezerra Tolentino Aguiar
Financiador/Parceiros: 
Banco Interamericano de 
Desenvolvimento - BID
Apoiada: Governo do Estado de 
Minas, Governo do Estado de São 
Paulo, Governo do Estado do Rio 
de Janeiro 
Pessoas envolvidas na execução 
do projeto: 7
Duração: 2015/2020
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Por outro lado, os contratos mais 
relevantes em termos de recursos 

Projeto 6046 - GEF/BID/MCTI/SP/MG/FINATEC - Recuperação e Proteção de serviços de Clima e Bio-
diversidade no Corredor Sudeste da Mata Atlântica Brasileira.
Financiador: Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID
Valor aprovado: R$ 91.807.987,52 (*)
Objeto: Recuperação e proteção de serviços de clima e biodiversidade no corredor Sudeste da Mata 

(GEF – Global Environment Fund) tendo o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que é um 
-

(*) ORÇAMENTO PLURIANUAL 

Projeto 5788 - Regularização Ambiental e Diagnóstico dos Sistemas Agrários dos Assentamentos da 
Região Norte do Estado do Mato Grosso.
Financiador: INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
Valor aprovado: R$ 42.081.128,80 (*)
Objeto: Apoiar a execução e o desenvolvimento do Projeto intitulado “Regularização Ambiental e 
Diagnóstico dos Sistemas Agrários dos Assentamentos da Região Norte do Estado do Mato Grosso”, 
por meio das seguintes atividades: (i) Levantar dados e informações socioambientais dos ocupantes 
dos assentamentos para subsidiar a inscrição no CAR (Cadastro Ambiental Rural) dos assentamentos; 

-
pensação (Projeto de recomposição ambiental) nos lotes com áreas de preservação permanente e re-
serva legal degradada; (iii) Possibilitar a recuperação das áreas de preservação permanentes e reserva 

para os assentamentos da região do arco de desmatamento.

Projeto 6321 - FUB/FS - ARBOCONTROL - “Arbovírus dengue, zika e Chikungunya: abordagem multi-
disciplinar para o desenvolvimento de soluções aplicáveis em saúde pública”.
Financiador: Ministério da Saúde
Valor aprovado: R$ 26.134.080,00 (*)
Objeto: Apoiar a execução e o desenvolvimento do Projeto/Programa intitulado “Arbovírus dengue, 
zika e chikungunya compartilham o mesmo inseto vetor: o mosquito Aedes aegypti - moléculas do Bra-
sil e do mundo para o controle, novas tecnologias em saúde e gestão da informação, educação e comu-

Saúde – Fundo Nacional de Saúde e a Fundação Universidade de Brasília.
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Projeto 6411 - FUB/UnB Idiomas - Apoio à Gestão Administrativa e Financeira do Programa Perma-
nente de Extensão UnB Idiomas. 
Valor aprovado: R$ 38.793.502,49 (*)
Objeto: Apoio à gestão dos recursos captados para consecução dos projetos vinculados ao PPE UnB 
Idiomas, na contratação de pessoas, de serviços e produtos, cujas funções e características não abran-
jam as mesmas oferecidas pela Universidade de Brasília e que se façam necessárias para o desenvolvi-
mento dos projetos vinculados ao Programa, bem como das pesquisas vinculadas a ele.

Projeto 6423 - TBE/FUB/ENM - Estudo comparativo, efeito de grampos AGS e de emendas pré-forma-
das.  Componente 3 - Educação, informação e comunicação para o controle do vetor Novas tecnologias 
em saúde.
Financiador: Empresa Brasileira de Transmissão de Energia S.A – EBTE
Valor aprovado: R$ 5.506.085,89 (*)
Objeto: Condução de um estudo numérico e experimental sobre o uso de grampos elastômeros tipo 
AGS ou (CGS) sobre o comportamento em fadiga de cabos de alumínio liga CAL 1120 e CAL 6201. 

liga 6201 sobre a durabilidade de um cabo CAL 900 MCM quando submetido à vibração eólica.

RESULTADOS DOS PROJETOS 

PROSPECTADOS EM 2019

Ao longo de 2019, a equipe de prospecção da Gerencia de Projetos da FINATEC avaliou um conjunto 
de 57 editais, aos quais foram submetidas 22 propostas, sendo 8 aprovadas.  Ao mesmo tempo, foram 

além de outras 59 que continuarão em negociação em 2020. 
 
O valor global das propostas abrangem uma quantia de R$ 197.041.388,45, com valor médio de 
R$1.669.842,28 por proposta. 
 

CAU/DF, FAPDF, Fundação Boticário, Fundação Cargill, Insituto 3M, Rufford, UN Habitation. Ressal-
tamos que independentemente dos  editais serem abertos para a FINATEC participar, realizamos a 
divulgação de todos aqueles que possam interessar aos nossos parceiros.

57 22 08 118 50 59
EDITAIS 

AVALIADOS
Propostas

submetidas
à editais

Propostas
aprovadas em 

editais

Propostas
enviadas aos

Propostas
formalizadas
com a Finatec

Propostas
em negocia-

ção para
2020
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RESULTADOS DOS 

PROJETOS EM 2019

No ano de 2019 e dando continuidade as propostas iniciadas nos anos anteriores, foram gerenciados 
pela FINATEC um total de 202 projetos, dos quais 65 foram iniciados neste ano, representando um 
valor global de R$ 132.757.386,47 de projetos captados.

CLASSIFICAÇÃO DOS 65 
PROJETOS POR NATUREZA

10

Extensão

43

Pesquisa

2

Pesquisa e 
Extensão

10

Desenvolvimento 
Institucional

FINANCIADORES

40

Público

25

Privado
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FINANCIADORES
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Esses recursos tiveram sua maior origem no setor público com 139 projetos (representando 63,7% dos 
recursos totais contratados), 1 projeto com Organismos Internacionais (0,02%), e 61 projetos (36,26%) 
oriundos do setor privado.  Do lado da fonte do conhecimento, esses recursos foram distribuídos por 
uma grande diversidade de unidades de pesquisas.  Esses fatos descrevem a abrangência do ecossiste-
ma de transferência de conhecimento gerido pela FINATEC.

202
QUANTIDADE 

TOTAL DE 
PROJETOS ATIVOS 

EM 2019

65
Projetos
Iniciados

27
Quantidade de 

Unidades/
Centros 

atendidos

1.276

Quantidade 
de bolsistas

contemplados

R$ 104.936. 721, 82
Valor total recebido

379
Quantidade 

de estagiários
contemplados

Quantidade 
de celetistas

contemplados

294

Estes projetos envolveram um total de 1.276 bolsistas, 379 estagiários e 294 celetistas alocados em 
projetos que empreenderam pesquisas em 27 diferentes Centro Acadêmicos, envolvendo o valor total 
aportado no ano de R$104milhões.
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COMPRAS E IMPORTAÇÕES

No ano de 2019, obteve-se um total de 1991 processos de compra por diversas modalidades e 6106 
itens adquiridos.  Nesse período, também foram realizados 58 processos de importação, sendo 48,28% 
de importação de bens e 51,72% de serviços.

Para as compras nacionais, foram realizados 1881 processos de aquisições ao longo do 
ano de 2019, sendo apenas 9,52% de compras administrativas, ou seja, destinadas à FI-
NATEC e 90,48% de compras para os projetos apoiados, reforçando o nosso compromis-
so em direcionar os esforços institucionais para o atendimento do professor e dos projetos.  
 
Quanto aos processos de licitação realizados, foram executados 52 ao longo do ano, sendo 18 Seleções 
Públicas, 14 Cartas Convite, 10 Pregões Eletrônicos, 8 Cotações de Preço e 2 Tomadas de Preço. Os 

Ao ano, o setor conseguiu uma economia de R$3.432,47 referentes aos serviços contratados como 
inscrições em eventos e licenças de software.  No âmbito dos produtos adquiridos, o desconto total 
negociado chegou a R$172.695,97.

MODALIDADES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS (QUANTIDADE ANO 2019)
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INCREMENTO DE 
PATRIMÔNIO UNB 2019

doação dos bens adquiridos para as universidades e instituições parceiras.  Todos os projetos que ti-

foram incorporados ao patrimônio das instituições apoiadas um total de 323 itens, sendo 307 para 
Universidade de Brasília e 16 para as outras, representando um valor total de R$1.044.918,69.

PATRIMÔNIO DA UNB 

ACRESCIDO PELOS PROJETOS

307
0,2%

Livros

QUANTIDADE TOTAL DE 
BENS REPASSADOS AO
PATRIMÔNIO DA UNB

DEVIDO À GESTÃO
DE PROJETOS

R$ 1. 004. 150, 56
Valor total recebido

1,6%

Móveis e
Utensílios 

Veículos

2,8%

Equipamentos e
Processamento

de Dados

9,6%

Máquinas e 
Equipamentos

85,8%
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PROCESSOS SELETIVOS
DE PESSOAL

A FINATEC realizou ao longo do ano de 2019, um total de 91 processos seletivos, sendo 29 para ce-
letistas, 23 administrativo, 16 bolsistas, 14 Recibo de Pagamento Autônomo e 9 estágios. Nestes pro-
cessos, foram admitidos 217 colaboradores (59 RPA, 55 estagiários, 42 celetistas, 35 bolsistas e 26 
administrativo).



Relatório de Gestão 37

GESTÃO DE CURSOS

A Academia FINATEC oferece cursos próprios presenciais e à distância, palestras, imer-
sões e empresariais, em diversas áreas do conhecimento, por meio de parcerias estratégi-
cas nacionais e internacionais. Apoia os cursos de extensão e pós-graduação das institui-

todos os processos de contratação, secretaria de atendimento ao aluno e controle de adimplência. 
 
Por meio de seu programa de educação continuada, baliza-se na necessidade de proporcionar compe-

e análises de base teórica como sustentação empírica, fundindo as teorias didáticas e as teorias da 
-

matizado em todo o processo educativo, focado na multidisciplinaridade e no conhecimento aplicado, 

oferecer uma educação de alto nível e preparar o indivíduo para o mercado de trabalho com práticas e 
conhecimento de ponta. O propósito da Academia FINATEC é a Capacitação Inovadora para o Futuro 
de Pessoas e Organizações.

CURSOS APOIADOS

23

Cursos

15

Palestras

42

Cursos

CURSOS PRÓPRIOS
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RESULTADOS DOS 

CURSOS EM 2019

18
QUANTIDADE TOTAL DOS

CURSOS UNB EXECUTADOS

40
Propostas 

enviadas em 
2019

16
Propostas em

andamento para
2020

10
Cursos fecha-
dos em 2019

R$ 12.943.884, 61
Valor total contratado
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GESTÃO DE EVENTOS

A gestão dos eventos executa a aquisição de bens, serviços e pessoas, além de acompanhar a monta-
gem e execução do evento para garantir a sua plena execução. Os interessados podem contratar tanto 

-
renciamento de inscrições etc.
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RESULTADOS DE 

EVENTOS EM 2019

A FINATEC organizou ao longo do ano de 2019, um total de 150 eventos, nas mais di-
versas áreas, dos quais 43 foram diretamente ligados à UnB e contaram com dife-
rentes formas de apoio pela Fundação para a sua execução. Para o ano de 2020, con-
tamos até o presente momento, com mais 21 eventos em processo de negociação.  
 

-
ticipantes dos nossos eventos uma experiência positiva e possibilitar o melhor aproveitamento do con-
teúdo, garantindo a expectativa da produção do evento.

Esses eventos englobaram as áreas do conhecimento de 23 unidades de pesquisas da Universidade de 
Brasília, e contaram com a participação de mais de 3500 pesquisadores do mundo inteiro
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PRINCIPAIS EVENTOS 
REALIZADOS

Data de execução do evento: 
18/02/2020 
Nº de participantes presentes: 
200 
Gestão logística e operacional 
Professor ou Cliente: Claudiane 
Costa e Gisela Gimenez - 
Empresa G8 Eventos

Seminário de Políticas de
Telecomunicações
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Congresso de Psicologia e 
Políticas Públicas da UnB 

Data de execução do evento: 28 a 
30/03/2019 
Nº de participantes presentes: 80 
Gestão logística, operacional, 

Professor ou Cliente: Professora: 
Laercia Abreu Vasconcelos

Data de execução do evento: 
27/09 a 04/10/2019 
Nº de participantes presentes: 87 
Gestão logística, operacional, 

Professor ou Cliente: Profa. 
Natalia Hauser e Prof. Wolf Uwe 
Reimold

Large Meteorite Impacts and Pla-
netary Evolution VI - Conferência 
Internacional
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Data de execução do evento: 26 e 
27/06/2019 
Nº de participantes presentes: 
100 
Gestão logística, operacional, 

Professor ou Cliente: Prof. Dr. 
José Antônio de França

1st International Conference of 
the Third Setor 

Data de execução do evento: 27 e 
28/06/2019 
Nº de participantes presentes: 
200 
Gestão logística, operacional, 

Professor ou Cliente: Claisy 
Marinho

XI Colóquio de Psicologia 
Escolar UnB
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Data de execução do evento: 23 a 
24/07/2019 
Nº de participantes presentes: 
300 
Gestão realizada pela Finatec 
Professor ou Cliente: Professor 
Kleber Aparecido

2ª Jornada Internacional de Linguística 
Aplicada Crítica (JILAC) 

Data de execução do evento: 04, 
05 e 06/08/2019 
Nº de participantes presentes: 
100 
Gestão logística e operacional
Professor ou Cliente: Prof. Tomas 
de Aquino Guimaraes e
Prof. Adalmir Oliveira Gomes

ENAJUS - Encontro de Administração 
da Justiça UnB 
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Data de execução do evento: 08 a 
11/10/2019 
Nº de participantes presentes: 
300 
Gestão logística, operacional, 

Professor ou Cliente: Profa. 
Denise Damásio e Profa. Rosana 
Correia

Congresso Brasileiro de Professores 
de Francês 

Data de execução do evento: 
28/03/2019 
Nº de participantes presentes: 10 
Gestão logística e operacional
Professor ou Cliente: Thiago de 
Marco

HD1 EXPO GOV Brasília 2019
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Data de execução do evento: 22 a 
24/10/2019 
Nº de participantes presentes: 
250 
Gestão logística, operacional, 

Professor ou Cliente: Prof. 
Weigang Li

XVIII SITRAER 

Data de execução do evento: 
25/10/2019 
Nº de participantes presentes: 
250 
Gestão logística, operacional
Professor ou Cliente: Profa. 
Patrícia Mestre

XII Convenção de Contabilidade 
do DF com foco na era Digital
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Data: 04,05 e 06/12/2019 
Participantes: 200 
Gestão logística, operacional, 

Professor ou Cliente: Profa. 
Mariana Guerra

5º Congresso Internacional de 
Contabilidade e Governança da 
Unb 

12º Congresso Brasileiro de 
Inovação e Gestão de De-
senvolvimento do Produto  

Data de execução do evento: 
11 a 13/09/2019 
Nº de participantes 
presentes: 146 
Gestão logística, operacional, 

Professor ou Cliente: Prof. 
Sanderson César Macedo 
Barbalho
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Data de execução do evento: 19 a 
22 de março de 2019 
Nº de participantes presentes: 
430 
Gestão logística, operacional, 

Professor ou Cliente: Prof. Luiz 
Guilherme Grossi Porto

II Simpósio Internacional de Saú-
de Física de Agentes da Segurança 
Pública – SISAF

Proteja Talks: A Importância das 
Áreas Protegidas para a Amazônia 
e Brasil 

Data de execução do evento: 
27/02/2019 
Nº de participantes presentes: 
100 
Gestão logística e operacional 
Professor ou Cliente: IPAM - 
Instituto de Pesquisa Ambiental 
da Amazônia - Sylvia Mitraud
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EVENTOS PRÓPRIOS E 
PRESENÇA NA SOCIEDADE

Em 2019 a FINATEC também consolida a sua expertise em realizar promover eventos próprios. No 
decorrer de 2019 a fundação promoveu e participou de 8 eventos ligados à comunidade. 

Ciclo de Palestras
O evento marcou o lançamento dos 
cursos da Academia Finatec, programa 
educacional da Fundação, que oferece 
cursos de capacitação e educação con-
tinuada abertos à comunidade.

5º Colloque Reseau  Interna-
tional de Recheche  Méthodes 
Projectives  et Psychanalyse.

Data de execução do evento: 17 e 
18 de Abril de 2019 
Nº de participantes presentes: 50 
Gestão logística, operacional, 

Professor ou Cliente: Profa. Deise 
Matos de Amparo
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1º Projetar Finatec
Promover a integração entre a UnB, a  
FINATEC e a FAPIniciativa da Diretoria 
como forma de promover a integração 
entre a UnB, a FINATEC e a FAP, des-
tacando a importância do investimento 
em projetos inovadores, tecnológicos e 
que tragam soluções e amparo ao de-
senvolvimento social e econômico, não 
apenas para o DF.

Entender as possibilidades de novo 
Marco Legal para os pesquisadores e 
apoiadas é essencial para oferecer um 
serviço cada vez mais célere e reple-
to de oportunidades. Nesse sentido, a 
fundação promoveu o 1º Webinar FI-
NATEC convidando especialistas que 
participaram da construção da nova 
Lei para orientar o jurídico da funda-
ção e, também, abrir espaço de debate 
com a sociedade. A ação aconteceu em 
dezembro e foi transmitida a partir do 
canal de youtube da fundação. Com a 
intermediação do Diretor Presidente 
da Fundação, o professor Dr. Armando 
Caldeira- Pires, o evento contou com a 
participação do Procurador-Chefe do 
CNPq, Dr. Leopoldo Muraro e o advo-
gado da União membro da Consultoria 
Jurídica do MCTIC, Dr. Rafael Dubeux, 
autores do livro “Marco Legal de Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação no Brasil”.

Webinar Finatec - Marco Legal 
e CT&I 
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Finatec recebe alunos espe-
ciais da Rede Pública no projeto 

“ENEM  Inclusivo e Especial”

A FINATEC foi parceira desta iniciativa 
recebendo alunos especiais da rede pú-
blica com foco no ENEM. No total foram 
oito encontros aos sábados, inclusive nos 

cessão do espaço da Fundação, para a ini-
ciativa, é um grande investimento social 
de acordo com o Diretor Presidente da 
Fundação, professor Armando Caldeira- 
-Pires. “No instante em que a FINATEC 
participa disso podemos pensar que ela 
está fazendo o seu papel de contribuir 
com a sociedade. Fazemos isso em cará-
ter de doação do seu espaço para que esse 
tipo de iniciativa ocorra, mas ao mesmo 
tempo, também estamos atentos o nosso 
papel, porque daqui há cinco anos, essas 
pessoas poderão ser os nossos clientes 
ou vão ter preparado melhor a sociedade 
para receberem a nossa atuação. É um in-
vestimento que sem dúvida fazemos ne-
las, mas é um investimento que também 
fazemos pela sociedade em que estamos 
ligados e representamos. – pontua o Di-
retor Presidente da FINATEC.

Organizado e preparado pelo Instituto 
Sagres, com a cessão de espaço e logís-
tica da FINATEC o curso rendeu muitos 
elogios dos participantes pela qualida-
de, organização e competência técnica 
do professor. A iniciativa de realizar o 
curso na FINATEC aconteceu a partir de 

Instituto Sagres e a Academia FINATEC.

Instituto Sagres oferece
curso de Negociação
Avançada na Finatec
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Pré-Lançamento do Livro Mar-
co Legal Ciência, tecnologia e 
Inovação

Durante o evento do CONFIES a FINA-
TEC realizou o pré-lançamento do livro 
“Marco Legal de Ciência, Tecnologia e 
Inovação no Brasil”. O procurador Leo-
poldo Gomes Muraro esteve pessoal-
mente na sede da fundação para fazer o 
pré-lançamento da obra no qual é um dos 
autores.

Equipe de futebol de robôs da UnB se re-

à equipe da Robótica que iniciou em 2014 
e já possui três títulos mundiais.

UnBeatables
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A Finatec garantiu participação no 
maior evento de tecnologia da capital, 
que reuniu milhares de pessoas em 
junho de 2019. Além do stand para in-
formações direcionadas à comunidade, 
participou também com uma palestra 
do professor Li Weigang, especialista 

pela Academia Finatec, no palco princi-
pal da Campus.

3ª edição da Campus Party, em 
Brasília

A 2ª edição do Congresso Nacional das 
Fundações de Apoio às Instituições de 
Ensino Superior e de Pesquisa Cien-

um encontro realizado pela FINATEC 
entre 06 a 08/11/2019 e contou com 
um público superior a 300 pessoas e 
dirigentes de quase 100 fundações de 
apoio. O Evento foi uma iniciativa do 
Conselho Nacional das Fundações de 
Apoio às Instituições de Ensino Supe-

-
lógica - CONFIES, e superou a expec-
tativas dos organizadores. O CONFIES 

que movimentam mais de R$ 5 bilhões 
ao ano em projetos de pesquisa cientí-

públicas e institutos federais. O encon-
tro, pela primeira vez, teve a participa-
ção de um ministro da pasta da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações 
(MCTIC) e foi palco de debate sobre o 
projeto Future-se, anunciado em julho 
pelo Ministério da Educação (MEC).

2º CONFIES
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APOIOS 
INSTITUCIONAIS 

Por meio do Edital de Fomento FINATEC/DPG nº 01/2019, o Conselho Superior da FINATEC dispo-
nibilizou o valor de R$ 200 mil para apoio a docentes da UnB na apresentação de trabalhos acadêmi-

ou no exterior no período de 01 de julho de 2019 a 31 de dezembro de 2019. 
 
O referido Edital foi lançado em parceria com o Decanato de Pós-graduação da Universidade de 
Brasília (UnB). O mesmo contou com o apoio em valo bolsas individuais no valor máximo de 3.000,00 
(três mil reais) para participação em eventos internacionais ocorridos no Brasil e de R$ 6.000,00 

-
mente o valor de R$ 194.500,00. 
 
Além do referido edital, por meio de dotação orçamentária aprovada pelo Conselho Superior, a Di-

-
ciais relacionadas a eventos institucionais indicadas pela alta gestão da UnB, conforme relacionamos 
a seguir: 
 
1.     45º Fórum Nacional de Pró-Reitores (DEX) 
 
2.     Campus Party 2019 (PCTEC) 
 
3.     II Fórum e Feira de Internacionalização (INT) 

4. Feira de negócios (CDT)
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INVESTIMENTOS NA MELHORIA 
DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

Em 2019 a FINATEC iniciou o mapeamento dos seus processos internos com foco na melhoria da qua-

da fundação e direcionar os esforços para melhorar a condução das atividades dos colaboradores, for-
talecer a comunicação em todos os níveis de organização, culminando no aproveitamento do tempo e 
rapidez na tomada de decisão.

Como resultado do mapeamento, foi implantado um trabalho de checagem dupla dos processos de 
projetos e aprimorada a metodologia do cálculo da Despesas Operacionais Administrativas – DOA.

MAPEAMENTO DOS PROCESSOS

-
terligados e Interdependentes para entendi-
mento dosprocessos internos da Fundação, 
imagem para checagem dupla dos proces-
sos.
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INTELIGÊNCIA DO NEGÓCIO (BI)

Trabalhar a base de dados interna da FINATEC a partir da organização, análise, compartilhamento 
e monitoramento de informações foi o primeiro passo para buscar uma gestão à vista da fundação.  
 

-
rantir melhor embasamento teórico para as discussões da fundação e obter um maior co-
nhecimento do ambiente competitivo, são algumas das vantagens em se aplicar o BI.  
 
No ano de 2019, o trabalho foi de integrar as plataformas, realizar treinamentos com os colabo-
radores e construir os primeiros dashboards com indicadores vitais dos serviços da fundação.  
 
Além de subsidiar a Fundação com os números gerenciais, o trabalho de BI também auxilia na prospec-
ção de oportunidades, levantando as áreas da de conhecimento da Universidade, com o cadastro de 
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ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO

#VISTAAMUDANÇA

O projeto #vistaamudanca consistiu em aprimorar aspectos da cultura organizacional com foco em 
produtividade e trabalho colaborativo.  O projeto iniciou com uma atividade de capacitação orientado 
para as lideranças de área da FINATEC, conduzido pelo consultor Alexandre Macedo, o Programa de 

rotatividade, líderes pouco estratégicos, ausência de planejamento, uso nocivo do tempo e comunica-

Gerentes, Assessores e Super-
visores das diversas áreas da 

fundação receberam um curso 
sobre Liderança Estratégica

Além dos direcionamentos estratégicos, também realizamos reformas estruturais para conectar ainda 
mais as equipes e oferecer espaços de atendimento modernos e equipados para professores e colabo-

de atendimento, 1 espaço de coworking e 25 salas administrativas remodeladas. 

Espaço de coworking com 
internet gratuita. Conforto e 
sinergia de trabalho para os 

colaboradores. 4 novas salas 
de atendimento interativas. 
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COMPORTAMENTOS, 

HABILIDADES E BENEFÍCIOS 

PARA O COLABORADOR

possa se desenvolver.  Por isso, a FINATEC oferece diversas oportunidades de palestras com pro-

segurança de dados na internet, prevenção de doenças entre outras temáticas para seus colabora-
dores internos.  

por dia, além do almoço que já era oferecido, como parte do Programa de Qualidade de Vida de-
senvolvido pela área de Recursos Humanos.  Credenciamentos e parcerias com empresas externas 

credenciamento com o SESC/DF e o Sam’s Clube.  

As atividades sociais que mostram o cuidado com o colaborador no seu ambiente de trabalho tam-
bém foram realizadas em 2019.  O dia da Mulher, o dia do Homem, a Páscoa, o Dia das Crianças, 
Festa Junina e o Natal foram celebrados com programação especial.  Os aniversariantes de cada 
trimestre também foram comemorados ao longo ano.  Até mesmo os colaboradores gestantes, re-
ceberam atenção especial.  Chás de fraldas para papais e mamães grávidos foram preparados com 
muito carinho e participação dos colaboradores.

Dia do Homem

Festa Julina 2019
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ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS 

Conscientização e campanhas internas sobre atitudes sustentáveis para o planeta também foram 
incentivadas, como a campanha #FINATECSustentável e a -90%Papel, que convidou os colaborado-
res a contribuírem no consumo dos recursos energéticos da fundação como água, luz, papel e ar 
condicionado.

CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS 

INTERNOS 

As equipes de Gestão de Pessoas, Projetos e Tecnologia da Informação tam-
 

A primeira ação aconteceu em abril de 2019.  O Primeiro Café com RH, convidou gestores de 
 

Já as áreas de Tecnologia da Informação e de Projetos promoveram uma ca-
pacitação coletiva com foco na otimização do Sistema Conveniar na FINATEC.   
O treinamento foi realizado por um consultor do Conveniar que traz toda a sua expertise para maxi-
mizar o uso da ferramenta na Fundação.

Capacitação coletiva para o 
Sistema Conveniar
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PROPOSTA 
ORÇAMENTÁRIA 2019

-
tec, e neste contexto, uma das principais diretrizes norteadoras da Direção anterior esteve no reequi-

-

essa diretriz como ação fundamental. 

-
tos que deveriam ser investidos, e dentre eles, também elencou a continuação do processo de reequi-

Neste sentido, conforme explanado ao longo deste relatório, várias ações foram empreendidas, com o 
objetivo de garantir a sustentabilidade da Finatec, garantindo desta forma ampliar sua capacidade de 
atingimento dos seus objetivos estatutários, sendo que dentre estas destacamos as seguintes: 

• Consolidação de ações de prospecção de projetos de forma proativa: criação do núcleo de inteligên-

promover incremento de recursos extra orçamentários nas IFES e ICTs apoiadas. 

• Consolidação da Academia Finatec: promoção de novas parceiras e estruturação dos mecanismos 
de transferência de conhecimento, colaborando com as instituições apoiadas, bem como concluindo o 
processo de credenciamento lato sensu.

• Ampliação das Apoiadas: A Finatec com base em prerrogativas legais, coloca à disposição de suas 
apoiadas sua expertise, de modo a possibilitar a ampliação das redes, das capacidades de atendimento 

-

objetivos institucionais. 

• Melhoria dos serviços e processos: O mapeamento de processos com a efetiva otimização do tempo, 
redução de retrabalhos, aumento dos pontos de controle com diminuição de despesas glosadas, são 
questões também colocadas como pontos de atenção e executadas pela gestão da Finatec.  

-
ver enxugamento de despesas, sem, contudo, reduzir a capacidade de atendimento das operações. 

Outro ponto que a Diretoria deu especial atenção, foi no atendimento às recomendações no Conselho 
Fiscal da Finatec e do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, para adequação da contabi-

as boas práticas de governança, adotando a partir de 2019 e revisando o plano de contas de 2018, das 
seguintes normas contábeis: 

(I) Interpretação Técnica Geral - ITG 2002 (R1); ITG 2002(R2); NBCT TG 1000,  
(II) Pronunciamento Técnico CPC 07 – Subvenção e Assistência Governamental (quando aplicável); e 
(III) Manual de procedimentos para o Terceiro Setor, Aspectos de Gestão e de Contabilidade, do Con-
selho Federal de Contabilidade – CFC (2015). 
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Assim, com vistas a aumentar a transparência e promover um controle mais efetivo, em atendimento 

recursos dos projetos foram registrados nos grupos de ativo (Banco e Aplicações) e no passivo (recur-
-

Conforme pode ser observado na DRP acima, para as contas com restrição, ou seja, para os recursos de 
projetos, a Finatec apurou um aumento de aproximadamente 13% (treze por cento) na arrecadação de 
recursos para projetos comparado ao exercício anterior, sendo que, em 2019 apresentou como recei-
tas de projetos o valor de R$ 85.108 mil, contra R$ 75.336 mil arrecadados em 2018. 

Aqui cabe um destaque para o aumento nas despesas com Pessoal e Encargos, havendo um incremento 
importante de bolsistas, estagiários e celetistas para a condução dos projetos de pesquisa, ensino, ex-

a manutenção de mão de obra especializada representa para seus parceiros, vem criando mecanismos 
que ao mesmo tempo garanta a segurança jurídica necessária, mas observando as particularidades de 
cada projeto. 



Relatório de Gestão 62

Para os recursos da Administração, houve um incremento de 3% (três por cento), sendo que em 2018 
foi arrecadado o montante de R$ 15.183 mil, e em 2019 o montante foi de R$ 15.702 mil. Outro indica-
dor de ganho está na apuração das despesas, havendo uma redução aproximada de 7,6% de 2018, cuja 
despesa foi de R$ 20.011 mil contra R$ 18.493 mil em 2019, ou seja, houve uma redução aproximada 
de R$ 1.500 mil. 
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-
cretização de algumas receitas programadas, como aluguel de infraestrutura própria, atividades do 
restaurante, que inclusive teve seu funcionamento interrompido duas vezes no exercício, redução da 

-
taurante).

-
ceiro proposto pela Diretoria, que entende ser necessário concluir as ações iniciadas, como ampliação 
da prospecção ativa de novos projetos e cursos, a ampliação da relação com as apoiadas, conclusão 
dos processos de integração dos sistemas, fortalecimento dos mecanismos de compliance e gestão de 
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