PAUTA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA FAI•UFSCar
Data: 28/06/2021
Hora: 11h00min
Local: reunião a ser realizada por videoconferência, com acesso por meio do
seguinte link meet.google.com/vxi-ikpd-ijs

1. EXPEDIENTE
1.1. Comunicação da Presidência.
1.2. Comunicação dos Membros.

2. ORDEM DO DIA
2.1. Apreciação e deliberação sobre a Ata da 28ª Reunião Ordinária do
Conselho Fiscal;
2.2. Apreciação e deliberação sobre a Prestação de Contas da FAI•UFSCar,
Balanço da FAI•UFSCar, referente ao exercício de 2020, com parecer de
Auditoria Independente.

Material anexo:
Minuta da Ata da 28ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal;
Demonstrações Financeiras do exercício de 2020, acompanhado
do Relatório do Auditor Independente;
Relatório de Atividades FAI•UFSCar 2020;
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Data: Dia 28 de junho de 2021 – 11h30min
Local: Por meio de videoconferência, link de acesso: meet.google.com/vxi-ikpd-ijs
Presidência: Prof. Dr. Carlos Alberto Ferreira Martins
Diretor Executivo: Prof. Dr. Targino de Araújo Filho
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Membros presentes: conforme lista de presença anexada.
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Observação: participaram da reunião, na qualidade de convidados da Presidência: a Prof.ª
Dr.ª Ana Beatriz de Oliveira - Presidente do Conselho Deliberativo da Fundação de Apoio
Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FAI•UFSCar e Magnífica Reitora
da Universidade Federal de São Carlos – UFSCar; a Prof.ª Dr.ª Maria de Jesus Dutra dos
Reis, Vice-Presidente do Conselho Deliberativo da Fundação de Apoio Institucional ao
Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FAI•UFSCar e Vice-Reitora da Universidade
Federal de São Carlos – UFSCar; a Dra. Fabíola de Moraes Spiandorello de Moraes, a Sra.
Roziane Loureiro Barbosa – Gerente Administrativo e Financeiro da Fundação de Apoio
Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FAI•UFSCar; o Dr. Marcelo Ferro
Garzon, Gerente Jurídico da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico
e Tecnológico – FAI•UFSCar; o Sr. Reginaldo Kirisawa Baldan, Supervisor Financeiro e
Contábil da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico –
FAI•UFSCar; Sra. Juliana Paschoal Cardoso, Analista Contábil da Fundação de Apoio
Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FAI•UFSCar; o Sr. Fernando
Rizzo, Contador da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e
Tecnológico – FAI•UFSCar; a Prof.ª Dr.ª Wanda Ap. Machado Hoffmann e o Prof. Dr. Márcio
Merino Fernandes.
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1. EXPEDIENTE

32
33
34
35
36

1.1. Comunicações da Presidência:
O Presidente do Conselho, Prof. Dr. Carlos Alberto Ferreira Martins, deu início à 29ª Reunião
Ordinária do Conselho Fiscal e, não havendo nenhum comunicado, passou a palavra aos
membros.
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1.2. Comunicações dos Membros:
Não havendo comunicação dos Membros, o Presidente do Conselho passou à ordem do dia.
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2. ORDEM DO DIA
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2.1. Apreciação da Ata da 28ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal:
O Presidente Prof. Dr. Carlos Alberto Ferreira Martins submeteu a Ata da 28ª Reunião
Ordinária do Conselho Fiscal da FAI•UFSCar para apreciação, sendo aprovada por
unanimidade.
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2.2. Balanço Patrimonial da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento
Científico e Tecnológico – FAI•UFSCar referente ao exercício de 2020:
O Prof. Dr. Carlos Alberto Ferreira Martins passou a palavra a Convidada Dra. Fabíola
Spiandorello de Moraes. A Dra. Fabíola agradeceu à Magnífica Reitora, Profa. Dra. Ana
Beatriz de Oliveira e ao Prof. Dr. Targino de Araújo Filho, Diretor Executivo da
FAI•UFSCar pelo convite e oportunidade em poder realizar a referida apresentação
referente a prestação de contas da FAI•UFSCar relativas ao ano de 2020. Informou
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sobre o seu desligamento do cargo de Diretora Executiva da FAI•UFSCar, cuja
exoneração ocorreu em 22 de fevereiro de 2021, tendo o seu início no cargo em setembro
de 2019. Ressaltou que durante o ano de 2020 esteve na posição de Diretora Executiva
da Fundação de Apoio. Iniciou a apresentação relatando aos Conselheiros sobre o ano
de 2020. Explanou acerca da criação das Fundações de Apoio que se iniciam em 1975,
para auxiliar as IFES na captação e gerenciamento de recursos extraorçamentários e
de agências de fomento nacionais e internacionais para desenvolvimento de projetos de
pesquisa, ensino e extensão. Em complemento, citou as funções específicas destas
entidades, sendo: especialização no conhecimento de políticas de atuação e
procedimentos das agências de fomento, nacionais e internacionais, no
assessoramento à elaboração de projetos compatíveis com essas fontes e
gerenciamento dos recursos obtidos com administração individualizada para cada
projeto; discorreu sobre as fundações como meio eficaz de apoio às condições de
trabalho, nas IFES, que podem, dedicadas às atividades promover o desenvolvimento
científico e tecnológico do País. Discorreu sobre a Lei nº 8.958/1994, norma orientadora
das relações entre IFES e Fundações de Apoio, de modo a evitar eventuais desvios por
falta de parâmetro legal considerando os mecanismos de controle como: Tribunal de
Contas da União – TCU, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE,
Controladoria-Geral da União – CGU, Ministério Público – MP (estadual e federal),
agências reguladoras, órgãos financiadores (públicos e privados), entre outros.
Comentou sobre o equilíbrio entre a flexibilidade administrativa necessária à boa gestão
de projetos e a preservação e contribuição à autonomia universitária. Neste ponto,
informou sobre a aprovação das contas da FAI•UFSCar referente ao ano de 2019 pelo
Ministério Público Estadual, bem como a obtenção do resultado do SICAP (Sistema de
Cadastro e Prestação de Contas), o qual já foi publicado. Dando continuidade acerca
do balanço e auditoria realizados, a Dra. Fabíola Spiandorello de Moraes informou que
as prestações de contas ocorrem em consonância ao Estatuto FAI•UFSCar, art. 15, I,
conforme as atribuições do Conselho Deliberativo da FAI•UFSCar o qual aprecia o
relatório e a prestação de contas posteriormente a análise e aprovação pelo Conselho
Fiscal e o art. 18, III, e o art. 36, que tratam dos elementos da prestação de contas da
fundação de apoio, a saber: balanço patrimonial; demonstração do resultado do
exercício; demonstrativo do fluxo de caixa; demonstração de mutações do patrimônio
líquido; notas explicativas às demonstrações financeiras; relatório de atividades.
Prosseguindo, informou que passaria as informações de forma concisa sobre alguns
pontos e esclarecendo eventuais dúvidas posteriormente. Referente ao primeiro item,
sendo o balanço patrimonial havido em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o qual faz
parte das demonstrações contábeis realizadas pelo Contator Sr. Fernando Rizzo,
analisadas pela Auditoria Independente, informou o ativo circulante, em 31 de dezembro
de 2020 de R$ 142.700.837,00 (cento e quarenta e dois milhões e setecentos mil e
oitocentos e trinta e sete reais); total não circulante de R$ 1.250.652,00 (um milhão e
duzentos e cinquenta mil e seiscentos e cinquenta e dois reais); total do ativo de R$
143.951.489,00 (cento e quarenta e três milhões e novecentos e cinquenta e um mil e
quatrocentos e oitenta e nove reais), onde se verifica o aumento em relação ao ano de
2019. Quanto ao passivo circulante de R$ 140.741.011,00 (cento e quarenta milhões e
setecentos e quarenta e um mil e onze reais); total não circulante de R$ 363.735,00
(trezentos e sessenta e três mil e setecentos e trinta e cinco reais). Informou sobre o
patrimônio líquido atual da FAI•UFSCar de R$ 2.846.743,00 (dois milhões e oitocentos
e quarenta e seis mil e setecentos e quarenta e três reais); total do passivo e do
patrimônio de R$ 143.951.489,00 (cento e quarenta e três milhões e novecentos e
cinquenta e um mil e quatrocentos e oitenta e nove reais). Continuando sobre outro item,
a demonstração do resultado do exercício em 31 de dezembro de 2020, informou que
ocorreu o superávit no exercício de R$ 93.689,00 (noventa e três mil e seiscentos e
oitenta e nove reais) e em comparação ao ano de 2019 de R$ 567.421,00 (quinhentos
e sessenta e sete mil e quatrocentos e vinte e um reais). Explicou que a variação foi
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devida a uma série de ações realizadas pela FAI•UFSCar para a regularização de alguns
pontos que eram necessários e por conta da própria pandemia, e das conjunturas
econômicas que se apresentaram. Comentou aos Conselheiros que participaram da
reunião do Conselho Fiscal de 2019, que talvez se lembrassem de que a FAI•UFSCar
realizou algumas projeções pessimistas para o final do ano de 2020. Explicou que
basicamente as primeiras projeções foram pessimistas, no sentido de que se a
FAI•UFSCar não tivesse executado as ações e regularizações necessárias, havia a
possibilidade do resultado se apresentar negativo em R$600.000,00 negativos. Assim,
ressaltou que todas as ações tomadas ao longo do ano de 2020, algumas bastante
duras, a FAI•UFSCar conseguiu obter o superávit de R$ 93.689,00 (noventa e três mil e
seiscentos e oitenta e nove reais) de uma forma saudável e estável. Observou que
apesar de ser um valor baixo, foi um valor consistente. Dando prosseguimento, sobre
as demonstrativo do fluxo de caixa, destacou que ocorreu um aumento líquido de caixa,
na ordem de R$ 9.290.437,00 (nove milhões e duzentos e noventa mil e quatrocentos e
trinta e sete reais) em 2019 para o valor de R$ 18.065.330,00 (dezoito milhões e
sessenta e cinco mil e trezentos e trinta reais). Sobre a demonstração de mutações do
patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2020, observou que o valor do patrimônio no
ano de 2018, na ordem de R$ 2.210.494,00 (dois milhões e duzentos e dez mil e
quatrocentos e noventa e quatro reais) evoluiu para o valor do patrimônio em 2020, na
ordem de R$ 2.846.743,00 (dois milhões e oitocentos e quarenta e seis mil e setecentos
e quarenta e três reais). Prosseguindo, apresentou a prestação de contas, reportando a
opinião do Auditor Independente, integrante de empresa regularmente registrada,
conforme consta no relatório, a saber: “examinamos as demonstrações financeiras da
Fundação De Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FAI
(Fundação), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa correspondentes ao exercício findo nessa data,
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais
políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira do FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - FAI em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de
suas operações e seus fluxos de caixa para ao exercício findo nessa data, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, para pequenas e médias empresas
(NBCTG 1000), e a entidades sem fins lucrativos (ITG 2002).” A Dra. Fabíola explicou
que o Auditor independente entende que as práticas contábeis estão de acordo com as
regras e regulamentos adotados no Brasil. Prosseguindo, apresentou a base utilizada
para a referida opinião, à saber: “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 adiante intitulada “Responsabilidade do
auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em
relação a 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.” A Dra. Fabíola, ressaltou que a auditoria
independente procedeu a análise da prestação de contas, tendo recebido todos os
documentos de forma transparente para realizar a auditoria. Dando continuidade,
passou para a apresentação do Relatório de Atividades da FAI•UFSCar, executado
durante o ano de 2020 para que aqueles resultados financeiros fossem alcançados.
Apresentou os setores que compõe a FAI•UFSCar, que atuaram na gestão de projetos
conjuntamente no apoio para que ocorra a melhor gestão de projetos possível. Com
relação as ações institucionais levadas conjuntamente com a Secretaria Institucional no
ano de 2020, informou sobre os três principais pontos institucionais mais relevantes de
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2020, destacando o segundo semestre, no qual foi necessário que a FAI•UFSCar
procedesse com as renovações junto aos Ministérios da Educação e Ciência, Tecnologia
e Inovação – MEC/MCTI, referente a Universidade Federal de São Carlos – UFSCar,
Instituto Federal de Ciência, Tecnologia e Educação de São Paulo – IFSP e Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa. Explicou que como a FAI•UFSCar é
credenciada junto a UFSCar, normalmente este credenciamento ocorre a cada 5 anos.
Com relação ao IFSP e a Embrapa, a FAI•UFSCar possui autorização para apoiar estas
instituições, porém o processo de renovação dessas autorizações ocorre anualmente.
Observou que no ano de 2020 considerando a pandemia, a FAI•UFSCar precisou
realizar no segundo semestre as renovações das três instituições apoiadas. Ressaltou
que é algo bem trabalhoso a obtenção dos documentos necessários e a sequência de
autorizações vindas dos órgãos superiores destas instituições para que a fundação de
apoio possa atuar. Ponderou que caso a FAI•UFSCar não possua este credenciamento
e autorizações, a fundação de apoio não poderia atuar em prol destas entidades.
Continuando, informou alguns atos normativos elaborados e consolidados em 2020, a
saber: “Resolução CD/ FAI•UFSCar nº 10/2020, que Regulamenta a governança de
bolsas de extensão, inovação e pesquisa por parte da Fundação de Apoio”; explicou
para que a FAI•UFSCar possa gerenciar e realizar a governança das bolsas de projetos
foi necessário a criação de uma nova resolução com uma adaptação nas práticas mais
adequadas e atuais; “Resolução CD/ FAI•UFSCar nº 11/2020, que trata sobre os
procedimentos a serem adotados para a negociação, venda ou permuta de veículos
com registro de propriedade em nome da FAI•UFSCar”, ressaltou a esta época, a frota
da FAI•UFSCar era composta de 48 veículos, incluindo-se um barco, sendo estes
veículos vinculados a projetos, sendo apenas dois deles da FAI•UFSCar. Desta forma,
pontuou para estabelecer um regramento da alienação destes veículos tratados dentro
dos projetos, fez-se a resolução nova. Considerando a eclosão da pandemia, informou
sobre a publicação do Edital FAI•UFSCar n° 10/2020, no qual a FAI•UFSCar passou a
apoiar projetos direcionados as ações que contribuíssem para o combate à pandemia
de COVID-19. Ressaltou que esta ação foi realizada para apoiar projetos específicos à
COVID-19. Com relação as ações internamente correlacionadas ao enfrentamento à
COVID-19, apresentou as ações realizadas no ano de 2020. Comentou que cada setor
da fundação de apoio procurou contribuir dentro das suas atribuições com o auxílio da
Pró-Reitoria de Extensão. Com relação a Gestão de Pessoas, houve a implementação
de medidas de preservação da renda e emprego. E ainda a publicação do Edital
FAI•UFSCar nº 10/2021 para apoio aos projetos de combate à COVID-19. Informou que
a FAI•UFSCar como um todo, trabalhou de forma intersetorial para a realização das
ações de enfrentamento ao COVID-19. Dando prosseguimento, apresentou o gráfico
relativo as receitas e despesas, destacando o valor das receitas decorrentes de diversos
ajustes que foram feitos dentro da fundação de apoio. Informou que em 2020, a receita
líquida no valor de R$ 7.764.697,51 (sete milhões e setecentos e sessenta e quatro mil
e seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos); as despesas no valor
de R$ 7.671.008,32 (sete milhões e seiscentos e setenta e um mil e oito reais e trinta e
dois centavos) culminando com o resultado (superávit) no valor de R$ 93.689,19
(noventa e três mil e seiscentos e oitenta e nove reais e dezenove centavos). Informou
sobre a composição do valor do custo total da folha de pagamento da FAI•UFSCar no
valor de R$ 5.260.023,11 (cinco milhões e duzentos e sessenta mil e vinte e três reais e
onze centavos) comparado ao custo da folha de 2019, de R$ 6.119.324,99 (seis milhões
e cento e dezenove mil e trezentos e vinte e quatro reais e noventa e nove centavos).
Neste ponto, acrescentou que um dos motivos para que a FAI•UFSCar pudesse diminuir
as suas despesas foi a diminuição do custo da folha de pagamento. Prosseguindo,
apresentou as receitas de 2019 em 66% (sessenta e seis por cento) provenientes das
Despesas Operacionais Administrativas – DOA da FAI•UFSCar, no ano de 2020 em 79%
(setenta e nove por cento) provenientes de DOA. Informou que a receita total da
FAI•UFSCar no ano de 2020 foi menor que a receita obtida em comparação com o ano
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de 2019, porém a receita proveniente da cobrança das despesas operacionais e
administrativas, antiga taxa de gerenciamento de projeto foi superior, ou seja, R$
6.042.186,81 (seis milhões e quarenta e dois mil e cento e oitenta e seis reais e oitenta
e um centavos) que em 2019, subiu para R$ 6.276.924,74 (seis milhões e duzentos e
setenta e seis mil e novecentos e vinte e quatro reais e setenta e quatro centavos) em
2020. Destacou que as receitas provenientes dos rendimentos financeiros caíram de
32% (trinta e dois por cento) para 20% (vinte por cento), complementou que em termos
reais ocorreu uma queda de mais de R$ 1.431.565,58 (um milhão e quatrocentos e trinta
e um mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos) e outras
receitas, apresentaram um aumento de R$ 162.516,85 (cento e sessenta e dois mil e
quinhentos e dezesseis reais e oitenta e cinco centavos) em 2019 para R$ 171.027,81
(cento e setenta e um mil e vinte e sete reais e oitenta e um centavos) em 2020. Informou
as receitas totais no valor de R$ 8.993.982,25 (oito milhões e novecentos e noventa e
três mil e novecentos e oitenta e dois reais e vinte e cinco centavos) em 2019 e em 2020
de R$ 7.764.697,51 (sete milhões e setecentos e sessenta e quatro mil e seiscentos e
noventa e sete reais e cinquenta e um centavos); considerou que a taxa Selic ter caído
cerca de 2% (dois por cento) sendo o valor mais baixo historicamente, ocasionou uma
perda de receita da FAI•UFSCar na ordem de R$ 1.431.565,58. Neste sentido, observou
que parte das receitas da FAI•UFSCar são advindas do trabalho que a fundação de
apoio é capaz de realizar e não tanto de receitas advindas de rendimentos financeiros.
Considerou o ponto positivo concernente a sustentabilidade da fundação. Prosseguindo,
informou a discriminação de despesas com fomentos direto no ano de 2020, destacou
a despesa total no valor de R$ 1.877.392,81 (um milhão e oitocentos e setenta e sete
mil e trezentos e noventa e dois reais e oitenta e um centavos) e as despesas totais com
fomento direto no ano de 2019, na ordem de R$ 2.113.978,47 (dois milhões e cento e
treze mil e novecentos e setenta e oito reais e quarenta e sete centavos), observou a
diminuição de fomento em relação à UFSCar. Dando continuidade, ressaltou que as
informações de forma mais discriminadas se encontravam junto ao Relatório de
Atividades e de forma mais suscinta separou algumas informações mais relevantes.
Prosseguindo, destacou que a UFSCar contribuiu muito para a sociedade na promoção
de eventos educacionais e científicos a custo zero, considerando um ano pandêmico a
UFSCar contou com apoio da FAI para a realização de suas atividades. Informou as
receitas mensais de cursos, retratando a queda ocorrida entre os meses de março e
abril sobre as receitas exatamente quando eclodiu a pandemia e a FAI•UFSCar teve
que suspender todos os Contratos com os alunos e as transformações dos cursos
presencias em cursos remotos, considerando que ao longo do ano com o trabalho
conjunto da UFSCar, foi possível recuperar as receitas do ano. Sobre o valor de
recebimento do exterior, informou que em 2018 e 2019 havia a mesma ordem de
grandeza e em 2020 ocorreu um crescimento bastante acentuado de recursos
financeiros vindos do exterior, neste sentido, destacou que a UFSCar está se
internacionalizando e recebendo mais recursos através do exterior para a realização de
projetos. Acrescentou que o setor de Compras Importação e Exportação é subdividido
em: compras; licitações; e importação e exportação. Prosseguindo, em relação ao Setor
Assessoria Jurídica, subdividido em: consultivo; assessoria; e contencioso (judicial e
extrajudicial), informou sobre os números de instrumentos judiciais e extrajudiciais em
curso, na qual a FAI•UFSCar figurou como parte em 2020, perante a justiça federal;
justiça estadual; justiça do trabalho e atividades extrajudiciais. Destacou que a
assessoria jurídica abrange todas estas ações, procedimentos judiciais e extrajudiciais
externamente. Com relação ao Setor de Tecnologia da Informação e Comunicação,
destacou que esta, no prazo de 2 (dois) dias tomou as providencias necessárias para
colocar toda a Equipe da FAI•UFSCar em atividade home-office. Explicou em relação
ao sistema, foi possível a realização de toda uma estrutura para a realização das
atividades em home-office para os colaboradores da Fundação de Apoio. Ademais,
reforçou a implantação do sistema de assinatura eletrônica; a Área dos Coordenadores,
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área em que os Coordenadores acessam para coordenar os seus projetos, informou
que foi desenvolvido uma nova funcionalidade relativa ao pagamento de bolsas feitas
em seus projetos ao encontro da resolução de governança de bolsas. Informou que foi
desenvolvido um formulário para à COVID-19, na época, e que era respondido pelos
integrantes da FAI•UFSCar com a finalidade de monitorar a saúde dos colaboradores,
conforme determinado pelo Governo do Estado de São Paulo. Informou sobre a redução
dos equipamentos do tipo servidores - SMTP, impressão, intranet, além do desenvolvido
de novos meios eletrônicos de pagamento para recebimento de doações para
determinados projetos; e ações iniciais para o atendimento à Lei Geral para a Proteção
de Dados. Em relação ao Setor de Gestão de Pessoas, informou as atividades aos quais
eram responsáveis, como contratos celetistas, tanto da FAI•UFSCar quanto dos
contratados em Projetos refletindo cerca de 140 (cento e quarenta) no total;
gerenciamento dos pagamentos das bolsas de projetos públicos e privados; Contratos
de Pessoas Jurídicas para a FAI•UFSCar, Projetos e Contratos de estágio. Informou
sobre o número de empregados CLT comparado aos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020;
informou sobre a diminuição do número de colaboradores, na Sede da FAI•UFSCar de
73 (setenta e três) empregados para 58 (cinquenta e oito) em 2020, ressaltou que esta
foi uma das medidas necessárias para a preservação da FAI•UFSCar, representando
assim cerca de 15% (quinze por cento) de redução de seu pessoal. Prosseguindo,
informou sobre o Fomento de Engenharia, que as atividades desenvolvidas pelo setor
constavam discriminadas no Relatório de Atividades. informou sobre as obras
gerenciadas, no câmpus de São Carlos-SP e de Araras-SP. Destacou que durante o ano
de 2020 ocorreram uma série de fatos, como empresas que solicitaram revisão de
Contratos por conta dos valores devido a pandemia e o gerenciamento do
desenvolvimento dessas obras pelas empresas, as quais, pela eclosão da pandemia,
foram paralisadas, entretanto, considerou várias ações realizadas pela Engenharia para
manter a continuação dessas obras. Relativamente aos Fomentos UFSCar, apresentou
a TV UFSCar e alguns indicadores de produtividade no período de 2017 a 2020,
elencando as reportagens; alcances de pessoas; números de programas desenvolvidos
e produzidos. Informou que durante o ano de 2020, em razão da pandemia, ocorreu
uma diminuição quanto ao número de produções. Prosseguindo, apresentou de forma
discriminada, os programas produzidos e coproduzidos realizados pela Rádio UFSCar
e acrescentou que essas informações se encontram presentes no relatório de
atividades. Quanto ao fomento PAPq – Projetos Auxílio à Pesquisa financiados pela
Fapesp, informou que ocorreram uma série de ajustes ao ano de 2021 e apresentou o
valor referente aos recursos financeiros gerenciados no período de 2011 a 2020, sendo
ao ano de 2020, na ordem de R$ 27.663.857,60 (vinte e sete milhões e seiscentos e
sessenta e três mil e oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos).
Apresentou as divisões de tipos de Projetos FAPESP apoiados pelo programa de Apoio
à Pesquisa, considerando os projetos regulares, em números e em valor, mantendo-se
como principal, na ordem de R$ 1.026.673,28 (um milhão e vinte e seis mil e seiscentos
e setenta e três reais e vinte e oito centavos). Informou sobre o Projeto Temático, na
importância de R$ 10.463.529,82 (dez milhões e quatrocentos e sessenta e três mil e
quinhentos e vinte e nove reais e oitenta e dois centavos). A Dra. Fabíola Spiandorello
de Moraes finalizou a apresentação das atividades desenvolvidas e dos resultados
obtidos em 2020, colocando-se à disposição para eventuais dúvidas. O Presidente do
Conselho agradeceu a excelente síntese e apresentação do relatório. Destacou aos
Conselheiros que o processo de transição para a nova sistemática da contabilidade
pública foi encerrado no ano de 2019, esclarecendo que o processo de transição
referente a forma de apresentação da contabilidade encontrava-se em andamento
durante os anos de 2017, 2018 e 2019, porém considerando o encerramento da
transição, atualmente encontra-se plenamente inserido nesta nova sistemática. O
Presidente do Conselho, destacou que o procedimento do Conselho Fiscal é sempre
apoiado no parecer da empresa Macso Legate Auditores Independentes, considerando
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que a Dra. Fabíola apresentou inicialmente, somado ao documento recebido pelos
Conselheiros à página 2, no qual consta o parecer técnico da auditoria externa, em que
resgata a opinião, a saber: “Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira do FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL AO
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - FAI em 31 de dezembro de
2020, o desempenho de suas operações e seus fluxos de caixa para ao exercício findo
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, para pequenas e
médias empresas (NBCTG 1000), e a entidades sem fins lucrativos (ITG 2002).”
Prosseguindo, portanto, informou que esta era uma manifestação inequívoca e sem
ressalvas da auditoria independente recomendando pela aprovação. Agradeceu a Dra.
Fabíola, a toda equipe técnica e Dirigente da FAI•UFSCar. O Presidente do Conselho,
Prof. Dr. Carlos Alberto Ferreira Martins abriu a palavra aos demais conselheiros para
considerações. Não havendo manifestações, submeteu para apreciação pelos
Conselheiros o Relatório de Atividades FAI•UFSCar 2020 e o Balanço Patrimonial da
Fundação de Apoio, tendo sido apreciados pelos conselheiros, foram APROVADOS,
sem ressalva e por unanimidade.
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Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença dos Conselheiros,
declarando encerrada a reunião.
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São Carlos, 28 de junho de 2021.
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