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A Fundação Christiano Ottoni ao completar seus 46 anos de existência em 25 de 

março de 2020 continua sempre firme na sua missão de ser uma Fundação de 

Apoio de referência nacional, reconhecida pela sua credibilidade e excelência 

administrativa no apoio a  UFMG, especialmente a Escola de Engenharia, 

servindo de ELO entre a academia e a sociedade, no desenvolvimento suas 

atividades de extensão em ensino, pesquisa e inovação, pautadas pelos 

interesses público e coletivo. 

As atividades de gestão administrativa e financeira da FCO em 2019 são 

analisadas através de dados  financeiros e das atividades de pesquisa e 

inovação desenvolvidas, que ilustram com detalhes os resultados do impacto dos 

projetos de extensão e de pesquisa na UFMG. 

Os dados apresentados neste relatório ilustram muito bem os resultados da gestão 

dos projetos de extensão na política acadêmica da UFMG. Os resultados 

demonstram o sucesso desta política nos aspectos dos benéficos resultantes nas 

atividades de ensino, pesquisa, extensão e administração, como também de suas 

contribuições nos processos de inovação alcançados junto aos parceiros 

externos. 

A situação política e financeira vivida pelo Brasil tem afetado significativamente a 

sobrevivência da FCO. Entretanto, através dos dados apresentados neste 

relatório é possível constatar a evolução da FCO em todos seus aspectos, sejam 

organizacionais, de profissionalização de seus procedimentos e da busca do seu 

equilíbrio financeiro, sem contudo fugir de suas finalidades precípuas. 

A fundação avançou muito nos seus processos administrativos com a aprovação 

e implementação do seu Programa de Gestão Corporativa, cuja discussão foi 

realizada em 2018. O Programa de Gestão Corporativa, batizado como “FCO em 

Movimento”, é constituído de várias ações com a finalidade de tornar a FCO 

ainda mais transparente e profissionalização da sua gestão. Destaque deste 

programa e o “Código de Integridade e Transparência”, mais conhecido como 

Compliance.  

A FCO continua contando e reconhecendo a grande importância da atuação 

dos membros de seus Conselhos Superiores, de seus colaboradores, da 

comunidade da UFMG, especialmente da Escola de Engenharia, e de seus 

parceiros externos para continuar seguindo em frente no cumprimento de sua 

missão.  

A Direção.  

Sumário Executivo 
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I – Apresentação da FCO 

 

I.1 – A FCO 

A Fundação Christiano Ottoni – FCO foi fundada em 25 de março de 1974, tendo como 

instituidores os Professores da Escola de Engenharia da UFMG Hugo Luiz Sepúlveda, Cássio 

Mendonça Pinto, Hélio Antonini, Maurity Augusto Pereira Neves, Roberto Carneiro e 

Pachoal Silvestre.  

A Fundação é uma instituição jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com 

autonomia patrimonial, administrativa e financeira, de duração indeterminada, com 

sede nas dependências da Escola de Engenharia da UFMG, na cidade de Belo Horizonte, 

Estado de Minas Gerais, regendo-se por seu Estatuto Social e pelas demais legislações 

aplicáveis. 

A FCO é uma entidade educacional de apoio à UFMG, em especial à Escola de 

Engenharia, reconhecida por seu Conselho Universitário, conforme estabelecido na Lei nº 

8.958, de 20 de dezembro de 1994. Seu Estatuto Social é devidamente aprovado pelos 

Conselhos Diretor e Curador da Fundação, Ministério Público do Estado de Minas Gerais, 

da Promotoria de Tutela de Fundações, e analisado pelo Conselho Universitário da UFMG. 

O Estatuto da FCO é registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas sob o nº 

18.218.909/0001-86. Além do mais, a FCO é credenciada no MEC e no MCTIC sob o nº 

033/2009, nos termos de Lei 8958 e pelos órgãos de fomentos federais e estaduais. 

Em termos de fiscalização, a FCO é auditada regularmente por auditória independente, 

pela Curadoria das Fundações do Ministério Público de Minas Gerais, pelo Conselho 

Universitário da UFMG e por outros órgãos públicos de fiscalização, o que a obriga a estar 

em dia com suas obrigações fiscais, legais e institucionais.  
 

I.2 - Finalidade 

A finalidade da FCO, como interveniente entre a UFMG e a sociedade, é a realização da 

gestão da extensão universitária, através dos seguintes instrumentos:  

i. Gestão de Convênios com órgãos públicos, empresas de capital misto e empresas 

privados para realização de projetos de pesquisa, desenvolvimento tecnológico, 

transferência de tecnologia, treinamento e formação de recursos humanos;  

ii. Gestão de Contratos com órgãos públicos e privados para desenvolvimento de 

prestação de serviços técnicos especializados; 

iii. Serviços especializados de importação de materiais e equipamentos com isenção de 

tributos, com base na Lei 8010/90, especificamente para projetos de pesquisa; 

iv. Gestão financeira e de compras dos projetos, observado a legislação federal, 

estadual e institucional aplicáveis; 

v. Assistência Jurídica especializada junto aos parceiros e no relacionamentos com os 

órgãos do poder judiciário; 

vi. Gestão de Pessoal contratado para o desenvolvimento dos projetos. 
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I.3 - Missão, Visão e Valor 

Visão - Ser uma Fundação de Apoio de referência nacional, reconhecida pela 

credibilidade e excelência administrativa na gestão de atividades de extensão em 

ensino, pesquisa e extensão. 

Missão - Apoiar a  UFMG, especialmente a Escola de Engenharia, servindo de ELO entre a 

academia e a sociedade, no desenvolvimento de suas atividades de extensão em 

ensino, pesquisa e extensão, pautadas pelo interesse público ou coletivo. 

Valores  

 Conduta ética e gestão de recursos humanos com respeito aos indivíduos e às 

instituições; 

 Eficiência na gestão administrativa, norteadas pela agilidade, qualidade das 

informações e proatividade na busca de soluções; 

 Comprometimento dos funcionários e parceiros com os resultados assumidos; 

 Transparência e confiabilidade em relação à publicação das informações, 

resguardando os casos de confidencialidade e sigilo; 

 Inovar como atitude, atuando sempre na geração e aplicação do conhecimento na 

busca de soluções originais em benefício da sociedade. 

 

I.4 - Áreas de Atuação 

As áreas de atuação da Fundação estão direcionadas aos campos de atuação da 

UFMG em atividades relacionados aos projetos de pesquisa e desenvolvimento 

tecnológicos de processos e produtos, consultoria, laudos, perícias e pareceres, estudos e 

prospecção tecnológica, como também de cursos de especialização e de curta 

duração, sejam abertos para o público ou quanto exclusivos para empresas. 

Para atender esta demanda, a Fundação conta com um vasto corpo de especialistas 

com competência reconhecida nacionalmente e internacionalmente, constituído por 

professores e pesquisadores da Escola de Engenharia e de outras unidades da UFMG. 

 

II – FCO em Movimento – Programa de Gestão Corporativa 

O Programa de Governança Corporativa da FCO está em consonância com sua missão, 

valores e com suas finalidades de ser uma Fundação de Apoio a uma Instituição Federal 

de Ensino Superior. 

A FCO, com a aprovação de seus Conselhos Superiores, está sempre promovendo uma 

melhoria de sua governança administrativa, que compreende sua organização 

operacional, sua maior integração com a UFMG  e na sua relação com seus parceiros 

internos e externos, através do desenvolvimento de um Sistema de Gestão Inovadora.  
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Este sistema, aqui nomeado como “FCO em Movimento” e disponível no sitio da FCO, 

tem como princípio norteador o aprimoramento contínuo da profissionalização da sua 

gestão administrativa. 

As principais ferramentas utilizadas na Governança Corporativa da FCO, aqui compostas 

pelo conjunto de programas que compõem o sistema “FCO em Movimento”, estão 

relacionadas no diagrama a seguir: 

 

A eficácia do “Programa FCO em Movimento” está diretamente vinculada à integração 

das quatro ações que o compõem e a definição clara das responsabilidades e do 

acompanhamento sistemático dos seus indicadores de resultados.  

As Ações “Sistema Decisório” e “FCO em Foco” têm como finalidade a reestruturação 

administrativa e operacional da Fundação para profissionalizar seus procedimentos 

internos, buscando continuamente as melhores práticas e a sustentabilidade da 

Fundação. 

Na “Ação FCO em Foco”, além de reestruturação nos procedimentos operacionais foi 

realizado também uma reestruturação administrativa. 

Uma importante mudança na “Ação Sistema Decisório” foi a criação do  “Comitê de 

Ética e Integridade” encarregado de implantar o “Código de Integridade e 

Transparência” na FCO, que também está conectado com a “Ação FCO Gestão de 

Valor”. 

Além do mais, estas ações estão direcionadas para tornar a fundação mais transparente, 

mais eficiente, focando a gestão da FCO como uma referência na sua área de atuação. 

Por outro lado, a “Ação FCO Gestão de Valor” estabelece um conjunto de 

procedimentos para implantação da Política de Integridade e Transparência 

(Compliance Office) na FCO. Busca-se valorar o ambiente de atuação da Fundação, 

considerando os entes envolvidos, suas responsabilidades na sociedade e na minimizar 

dos riscos envolvidos neste tipo de atividade.   

http://www.fco.org.br/?p=2324
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Esta ação está centrada na valorização comportamental de todos os atores que 

compõem o ambiente de atuação de uma fundação de apoio, atuando tanto 

internamente como externamente, . 

Completando o o Programa, foi criada também a “Ação FCO +” com foco no negócio 

Fundação de Apoio. Assim, está direcionado à sustentabilidade financeira, encarregada 

tanto da manutenção como captação de parcerias estratégicas e também da 

divulgação do impacto e importância das atividades da fundação para a instituição 

apoiada e para os parceiros. 

Maiores detalhes do “Programa FCO em Movimento” podem ser acessados através do 

link próprio no sítio da FCO. 

 

III – Estatuto Social da Fundação Christiano Ottoni 

A última atualização do Estatuto Social da FCO foi no final de 2018, principalmente pela 

inclusão da aprovação pelo Conselho Diretor e do Conselho Curador da “Política de 

Integridade e Transparência da FCO”. As alterações do Estatuto Social da FCO foram 

aprovadas pelos órgãos pertinentes na seguinte sequência: 

1º. Aprovado em reunião conjunta dos Conselhos Curador e Diretor em 09/11/2018; 

2º. Aprovado pela Promotoria de Justiça, Curadoria das Fundações de Apoio do 

MPE-MG em 24/01/2019; 

3º. Registrado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Belo Horizonte, averbado sob 

o no. 894, registro no. 66.455, Livro A em 29/03/2019; 

4º. Homologado pelo Conselho Universitário da UFMG em reunião do dia 27/08/2019. 

 O texto atual do “Estatuto Social da FCO” está disponível no sítio da FCO. 

 

IV –Estrutura Organizacional da FCO 

IV.1 – Organograma Administrativo 

A estrutura organizacional da FCO é constituída por três Conselhos Superiores, pelo 

Comitê de Ética e Integridade e pela estrutura administrativa. Os Conselhos Superiores 

são compostos pelo Conselho Curador como órgão deliberativo, pelo Conselho Diretor 

como órgão administrativo e pelo Conselho Fiscal como órgão de controle interno. O 

Comitê de Ética e Transparência é responsável pela implantação da política de 

integridade e transparência da Fundação.  

As atribuições e competências destes conselhos são regulamentadas pelo “Estatuto 

Social da FCO”. 

 

http://www.fco.org.br/?p=2324
http://www.fco.org.br/wp-content/uploads/2020/02/ESTATUTO_2018.pdf
http://www.fco.org.br/wp-content/uploads/2020/02/ESTATUTO_2018.pdf
http://www.fco.org.br/wp-content/uploads/2020/02/ESTATUTO_2018.pdf
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A estrutura administrativa é ilustrada pelo diagrama seguinte e assim composta: 

 O Diretor Executivo, ocupada pelo Diretor Presidente do Conselho Diretor; 

 Por 25 colaboradores CLT, incluindo a Gerência Geral e os funcionários dos 

Departamentos Operacionais; 

 Os colaboradores PJ responsáveis pela Assessoria Jurídica e pelos Departamentos de 

Contabilidade e de Pessoal; 

 Pela equipe de apoio constituída por dois menores aprendizes e 2 estagiários.  

 

 

IV.2 – Composição dos Conselhos Superiores da FCO com mandato em 2019 

Composição do Conselho Curador – 9 membros 

 Membros Indicados pelo Conselho Universitário UFMG 

Prof.  Paulo Roberto Cetlin 

Prof. Antônio Pinho Marques 

Prof. Alexandre Queiroz Bracarense – Presidente a partir 09/11/2018 

Prof. Francisco Vidal Barbosa 

Prof. Paulo Gustavo Von Kruger 
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 Membros Indicados pela Congregação da Escola de Engenharia da UFMG 

Prof. Benedito Baptista 

  Prof. José Osvaldo Saldanha Paulino 

  Funcionária Maria Geralda Lopes 

 Membro representante de Entidades Científicas 

Engenheiro Luiz Augusto de Barros 

 

Composição do Conselho Diretor – 5 membros 

 Membro Indicado pelo Diretor da EEUFMG 

Prof. Benjamin Rodrigues de Menezes – Diretor Presidente 

 Membros Indicados pela Congregação da Escola de Engenharia da UFMG 

Prof. Ramon Molina Valle – Secretário 

Prof. Antônio Neves de Carvalho Júnior 

Prof. Geraldo Augusto Campolina França  

Prof. Hilton de Oliveira Mota. 

 

Composição do Conselho Fiscal – 3 membros 

Membros Indicados pela Congregação da Escola de Engenharia da UFMG 

  Professor Roberto Galery- Presidente 

  Funcionária Maria Aparecida Pacheco 

  Funcionária  Caroline Vilaça Torres Ferreira até 03/04/2019, quando saiu do conselho. 

  Funcionária Manuela Flávia Araújo Pacheco a partir de 16/04/2019 (substituiu a 

funcionária Caroline Vilaça). 

 

IV.3 – Principais Decisões dos Conselhos Superiores 

Principais Decisões do Conselho Curador 

i) 132ª REUNIÃO – 25.03.19 

 Posse dos Professores Paulo Von Kruger e Francisco Vidal Barbosa para integrarem 

o Conselho Curador da FCO, 

 Informes: Foi informado que a FCO estava comemorando 45 anos nesta data, 

apresentação ao Conselho Curador da nova gerente da FCO. 

 Nova Gerente Geral da FCO: Aprovação da indicação da funcionária Fabiane de 

Jesus Chaves como a nova gerente da FCO, indicação feita pelo Diretor 

Presidente em substituição à gerente anterior, Cleise Mara Faleiro Pacheco 

Marinho, que faleceu recentemente. A fundação confeccionará uma placa de 

homenagem à funcionária Cleise Mara Faleiro Pacheco Marinho pelas 

inestimáveis contribuições à FCO. 

 Aprovação do Programa “FCO em Movimento – Governança Corporativa, sendo 

que as ações que integram este programa são:  
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a)estrutura decisória; 

b) programa FCO em Foco 

c) programa FCO em Voga 

d) programa FCO+ 

e) programa FCO gestão de valor 

g) Código de Integridade e Transparência da FCO 

h) Regimento do Comitê Gestor de ética e Integridade 

 

ii) REUNIAO - 133ª REUNIÃO – 23.04.19 

 Aprovação dos Relatórios dos Auditores Independentes sobre as demonstrações 

contábeis da FCO em 2018 – Relatório Geral e Balanço Financeiro de 2018.  

 Aprovação do “Relatório Anual Administrativo e do Balanço Financeiro 2018”, 

apresentado pelo Diretor Presidente. 
 

iii) REUNIAO - 134ª REUNIÃO – 29.11.19 

 Informe: Comentário de que todos os mandatos dos conselheiros venceriam em 

março de 2020 e havia necessidade da recomposição do conselho no início de 

2020. 

 Aprovação da Reforma Administrativa da FCO: Relato da reforma administrativa e 

financeira integrando, desmembrando alguns setores e demissão de alguns 

funcionários.  

 Programa de gestão corporativa – indicação do Conselho Curador de um 

funcionário entre as chefias dos departamentos administrativos da FCO para 

compor o Comitê Gestor, foi indicada a funcionária Cristina Tocafundo Andrade 

Assunção. 

 Aprovação do Orçamento para 2020: A proposta aprovada foi apresentada pelo 

Presidente do Conselho Diretor da FCO. Foi também aprovado que a despesa 

operacional e administrativa cobrada pela a atividade de extensão, na 

modalidade eventos, passaria de 8% para 10% do valor total do projeto.  

 Outras aprovações:  

a) Prestação de contas da FAPEMIG 

b) A FCO irá reduzir os patrocínios financeiros à Escola de Engenharia, em função 

do déficit financeiro da mesma 

c) Abono de despesas operacionais/remuneração da FCO no projeto Engenharia 

Solidária. 
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Principais Decisões do Conselho Diretor 

i) REUNIÃO 239ª – 01.03.2019 

 Aprovação da proposta de homenagem à funcionária Cleise Mara Faleiro 

Pacheco Marinho, aprovado por unanimidade a confecção de uma placa, pelo 

fato do seu falecimento. 

 Aprovação da indicação pelo Diretor Presidente da funcionária Fabiane de Jesus 

Chaves Gerência Geral como a nova gerente da FCO. Contratação da 

funcionária Ana Luiza Canhestro Saraiva para integrar o setor de Projetos da FCO, 

que passaria a chefiar o ELO-Escritório de Ligação da UFMG. 

 Aprovação do Programa Governança Corporativa “FCO em Movimento”. O 

mesmo foi aprovado por unanimidade. 

 Aprovação da Reforma Administrativa da FCO: Relato da reforma administrativa e 

financeira integrando, desmembrando alguns setores e demissão de alguns 

funcionários. 
 

ii) REUNIÃO 240ª – 22.04.19 

 Aprovação dos Relatórios dos Auditores Independentes sobre as demonstrações 

contábeis da FCO em 2018 – Relatório Geral e Balanço Financeiro de 2018.  

 Aprovação do “Relatório Anual Administrativo e do Balanço Financeiro 2018”, 

apresentado pelo Diretor Presidente. 

 

iii) REUNIÃO 242ª – 27.11.19 

 Informe: Comentário de que todos os mandatos dos conselheiros venceriam em 

março de 2020 e havia necessidade da recomposição do conselho no início de 

2020.  

 Relato da reforma administrativa e financeira, integrando e desmembrando 

alguns setores, sendo as mudanças aprovadas por unanimidade.  

 Programa de gestão corporativa – indicação de um membro do Conselho Diretor 

para compor o Comitê Gestor. Foi indicado como membro o Professor Ramon 

Molina Vale. O mesmo foi aprovado por unanimidade. 

 Aprovação do Orçamento para 2020: A proposta aprovada foi apresentada pelo 

Presidente do Conselho Diretor da FCO. Foi também aprovado que a despesa 

operacional e administrativa cobrada pela a atividade de extensão, na 

modalidade eventos, passaria de 8% para 10% do valor total do projeto.  

 Outras aprovações: prestação de contas da FAPEMIG, realização da 

confraternização de natal da FCO, redução de patrocínios financeiros pela FCO 

em 2020 e abono de despesas operacionais/remuneração da FCO no projeto 

Engenharia Solidária. 
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Principais Decisões do Conselho Fiscal 

48ª REUNIÃO – 16.04.19 

 Análise e Aprovação dos Relatórios da Auditoria Independente - Os relatórios 

elaborados pelos auditores independentes “Fernando Motta & Associados” 

relativos às demonstrações contábeis de 2018 e balancetes foram 

detalhadamente analisados e tendo ambos sido aprovados por unanimidade. 

 Outros assuntos:  a FCO solicitou o intermédio da Congregação da Escola de 

Engenharia, a indicação de um substituto para a conselheira Caroline Vilaça Torres 

Ferreira, sendo convidada para integrar a funcionária Manuela Flávia Araújo 

Pacheco Abi-Acl. 

 

V – Relatório da Auditoria Independente sobre as Demonstrações 

Contábeis da FCO em 2019 

A finalidade da auditoria externa e independente é analisar as demonstrações 

financeiras da FCO, compreendendo o seu balanço patrimonial e as respectivas 

demonstrações de superávit ou déficit, das variações patrimoniais e a avaliação das 

práticas contábeis durante o ano de 2019. 

A auditoria independente foi realizada pelos auditores da Empresa Fernando Motta e 

Associados que emitiu parecer conclusivo, após uma análise minuciosa do “Relatório 

Contábil” disponibilizado pela FCO.  

O Relatório da Auditoria Independente relativa a 2019 é apresentada no Anexo I, sendo 

composto por dois documentos, quais sejam: 

 PAR-20/066 - Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações 

Contábeis em 31.12.19; 

 REL-20/080 – Relatório dos Auditores Independentes em 31 de dezembro de 2019. 

 

Os Relatórios dos Auditores Independentes e a íntegra deste documento serão 

submetidos à aprovação dos Conselhos Superiores da FCO, cujos pareceres integrarão 

este RELATÓRIO. 

Uma síntese do parecer conclusivo dos Auditores Independentes constante no relatório 

PAR-20/066, acima referenciado, é reproduzido no quadro que se segue. 
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Quadro – Cópia da página inicial do Relatório PAR-20/066
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VI – Análise Geral dos Atuais Processos Jurídicos 

As informações  dos litígios ou processos administrativos relativos à FCO no exercício de 

2019 estão detalhadas no relatório elaborado pela  Assessoria Jurídica da FCO 

apresentado na sequência.  

 

 

Belo Horizonte/MG, 14 de abril de 2020. 

 

Prezados Senhores, 

 

Em atendimento à solicitação de informações sobre eventuais litígios ou processos 

administrativos relativos à FCO no exercício de 2019 e que estejam em andamento em 

31/12/2019, exponho o seguinte: 

A – Eventuais litígios que a FCO esteja enfrentando, relativos a reclamações trabalhistas, 

contratos com terceiros, patentes e outras causas, notadamente de natureza tributária. 

1 – Ação Civil Pública com pedido de antecipação de tutela – Processo 55083-

57.2015.4.01.3800. Justiça Federal de MG/BH. Autor: Ministério Público Federal. Réus: 

Universidade Federal de Minas Gerais; Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa-

FUNDEP; Instituto de Pesquisas Econômicas Administrativas e Contábeis de Minas Gerais – 

IPEAD e Fundação Christiano Ottoni – FCO. O MP requer que a UFMG se abstenha de 

oferecer cursos de pós-graduação latu sensu por meio de fundações de apoio de forma 

semelhante e reiterada. Da mesma forma requer que as rés se abstenham de realizar o 

pagamento de bolsas a docentes. Sentença proferida em desfavor dos réus. Recurso de 

apelação apresentado. Aguardando julgamento TRF1. 

A perda deste processo é provável, entretanto não houve condenação financeira para 

a FCO, somente para a UFMG, em caso de descumprimento. A FCO corre risco se o 

curso em andamento deixar de ser ofertado e os alunos se insurgirem contra a FCO 

solicitando reembolso dos valores pagos. 

2 – Ação Ordinária – Reequilíbrio econômico – processo 00582977220158130216. Autor: 

Castro Neves Empreendimentos Ltda. Réus: Estado de Minas Gerais; Cisaje – Consórcio 

Intermunicipal de saúde do Alto Jequitinhonha e Fundação Christiano Ottoni. 

Comarca de Diamantina/MG. Trata-se de ação em que se pleiteia a 

revisão/repactuação com juros e correção do contrato celebrado entre o autor e a 

segunda ré. Valor da causa: R$161.252,57. A FCO solicita a exclusão do polo passivo. 

A contestação e quesitos foram apresentados. Aguardando conclusão. 

A perda deste processo é provável. Após reunião ocorrida em 2019 entre FCO e CISAJE 

ficou evidenciado algumas falhas técnicas pelo coordenador do projeto que podem 

responsabilizar solidariamente a FCO. Sugiro verificar a necessidade de provisionamento 

de valores. 

3 – Execução Fiscal. Processo 00057903-15.2016.4.01.3800. 26º Vara Federal BH/MG. Autor: 

União Federal. Réu: Fundação Christiano Ottoni. A União Federal executa créditos 
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tributários decorrente do PTA 37.216.311-4. O Valor de R$27.078,03 foi depositado em juízo 

e os embargos à execução fiscal foram oferecidos. Este processo está sendo 

acompanhado pelo escritório Sacha Calmon. 

4 – Execução Fiscal. Processo 00028161-42.2016.4.01.3800. 26º Vara Federal BH/MG. Autor: 

União Federal. Réu: Fundação Christiano Ottoni. A União Federal executa créditos 

tributários decorrente do PTA 37.216.302-5/15504.017585/2009-40 e 37.216.308-

4/15504.017584/2009-03. O Valor de R$872.006,41 foi depositado em juízo e os embargos à 

execução fiscal foram oferecidos. Esse processo está sendo acompanhado pelo 

escritório Sacha Calmon. 

5 – Auto de infração. Autor: Município de Belo Horizonte. Réu: Fundação Christiano 

Ottoni. A PBH, através de auto de infração, cassou a imunidade tributária da FCO. Este 

processo está sendo acompanhado pelo escritório Sacha Calmon. 

 

B – Processos em andamento iniciados pela Fundação contra terceiros, seja em razão de 

contratos, valores a cobrar ou outras causas. 

1 -  Ação de cobrança - Processo 4288489-95.2013.8.13.0024, em trâmite perante a 17ª 

Vara da Fazenda Estadual da Comarca de Belo Horizonte/MG. Trata-se de ação de 

cobrança no valor de R$12.383,81 (doze mil trezentos e oitenta e três reais e oitenta e 

um centavos), movida em face de Juliano Gomes Capdeville, referente aos serviços 

prestados pela FCO no contrato 6375, curso de especialização. Foi declarada a 

incompetência do juízo e os autos foram remetidos para as varas cíveis de 

Contagem/MG, em 11/03/2014. Processo 0329511-02.2014.8.13.0079. Sentença julgou 

procedente em parte. Apelação apresentada pela FCO. Mantida a sentença de 

primeiro grau pelo TJMG. Cumprimento de Sentença aviado para cobrança do crédito. 

A FCO tenta fazer acordo para recebimento do valor. 

   

2 - Ação de execução de título extrajudicial – Processo 024.05.011226-7,em trâmite 

perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES. Este processo está sendo 

acompanhado pelo escritório Bermudes & Mendonça Advogados Associados. 

3 - Pedido de recuperação judicial – Processo 6648-10.2011.8.11.0040, em trâmite perante 

a 1ª Vara da Comarca de Sorriso/MT. Trata-se de pedido de recuperação judicial 

formulado pela empresa Construtora BS S/A. Habilitado o crédito em favor da FCO no 

valor de R$86.000,00 (oitenta e seis mil reais).  

A perda é provável caso seja decreta a falência. 

4 - Pedido de recuperação judicial – Processo 00135720420178160035, em trâmite perante 

a 1º Vara Cível foro de São José dos Pinhais – SP. Trata-se de pedido de recuperação 

judicial formulado pela empresa Gatron Inovação em Compósitos S/A. Habilitado o 

crédito em favor da FCO no valor de R$52.700,00 (cinquenta e dois mil e setecentos 

reais). 

A perda é provável caso seja decreta a falência. 

5 – Pedido de recuperação judicial – 03132733820188190001, em trâmite perante a 4º 

Vara empresarial do Rio de Janeiro/RJ. Trata-se de pedido de recuperação judicial 
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formulado pela empresa Innova Rio Engenharia e Construções LtdA. Habilitado o crédito 

em favor da FCO no valor de R$14.424,00 (quatorze mil, quatrocentos e vinte e quatro 

reais). 

A perda é provável caso seja decreta a falência. 

6 – Processo de insolvência na Alemanha – Processo 60 IN303/14. Trata-se de pedido de 

insolvência formulado pela empresa GMK Gesellschaft fur Motoren und Kraftanlagen 

GmbH. Habilitado o crédito em favor da FCO no valor de €197.460,0. 

A perda é provável considerando a existência de ações judiciais questionando o imóvel 

da empresa, único bem restante. A FCO contratou o escritório Stussi Neves Advogados 

para verificar as reais possibilidades de recebimento do valor.  

Atenciosamente. 

 

 

Adriana Maria Maia Passos 

Advogada da Fundação Christiano Ottoni 

 

 

 

 

VII – Relatório Administrativo e Financeiro de 2019 

As atividades de gestão administrativa e financeira dos contratos e convênios de 

extensão realizados pela FCO em 2019 são analisadas através de várias tabelas e 

gráficos que ilustram com detalhes as receitas e as aplicações destes contratos e 

convênios. Estas informações também destacam a participação dos departamentos 

acadêmicos da Escola de Engenharia e de outras unidades da UFMG nas atividades de 

pesquisa e de extensão. 

A análise dos dados apresentados demonstram muito bem a sintonia entre a política 

acadêmica da UFMG nas áreas de pesquisa e de extensão com os projetos sob a gestão 

da Fundação. Os resultados ilustram o sucesso desta política nos aspectos dos benéficos 

resultantes nas atividades de ensino e da pesquisa, e também de suas contribuições nos 

processos de inovação alcançados junto aos parceiros externos. 

Em algumas das análises relativas a 2019 são mostrados dados de anos anteriores para 

que seja avaliada também a evolução da Fundação e das atividades por ela 

administrada.  

 

VII.1 – Receita dos Convênios e Contratos 

Neste item serão analisados todas as receitas dos contratos e convênios administrados 

pela FCO em 2019, tendo como referência de comparação os anos anteriores. Os 
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destaques nesta análise são as naturezas das atividades de extensão e dos projetos de 

Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P&D&I). 

A Tabelas 1 relaciona as receitas dos contratos e convênios administrados pela FCO. 

Optou-se por relacionar os dados das atividades de extensão e dos projetos P&D&I nos 

últimos 5 anos para configurar melhor o histórico da interação entre a UFMG e seus 

parceiros da Sociedade nos contratos e convênios administrados pela FCO. 
 

Tabela 1 – Receita Anual por Natureza da Extensão e da Pesquisa 

Receita (R$) 2015 2016 2017 2018 2019 

 

     Gestão de Projetos de Prestação de Serviços 

Consultorias e Serviços 

de Laboratórios 
6.683.446 8.706.361 7.049.281 10.909.547 9.908.168 

Cursos,  Seminários e 

Outros 
1.980.237 1.489.053 1.137.844 1.674.876 60.805 

SUBTOTAL 1 8.663.683 10.195.414 8.187.125 12.584.423 9.968.973 

      Gestão de Projetos Especiais  - Pesquisa e Desenvolvimento 

Pesquisa e 

Desenvolvimento 
10.508.335 10.261.673 41.021.202 15.017.150 23.712.481 

Desenvolvimento 

Institucional 
192.743 311.860 0 200.000 181.856 

Recuperação e 

Patrocínio 
391.871 598.420 180.502 203.718 188.669 

SUBTOTAL 2 11.092.949 11.171.953 41.201.704 15.420.866 24.083.005 

      TOTAL 19.756.632 21.367.367 49.388.830 28.005.289 34.051.979 

 

Observar que o ano de 2017 foi um ano atípico, pois houve um crescimento acentuado 

da receita devido, sobretudo, a parceria estabelecida entre a FCO, a Escola de 

Engenharia e a Secretaria de Estado SEDECTES para o desenvolvimento de Programas da 

Política de Inovação do Estado de Minas Gerais.  

Os dados financeiros de 2019 seguem aqueles dos demais anos, com um crescimento 

21,6% em relação a 2018. O planejamento previsto pela gestão,  tendo em vista às 

medidas estruturais e administrativas realizadas, era de um crescimento aproximado de 

30%. Entretanto, a situação econômica brasileira destes últimos anos tem impactado 

negativamente nas atividades da FCO.  As maiores variações estão relacionadas com a 

gestão de Projetos de P&D&I, enquanto os projetos de prestação de serviços são 

mantidos numa menor faixa de variação. 
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O Figura 1 mostra uma ilustração gráfica destes dados para uma melhor comparação 

visual do faturamento dos projetos sob a gestão da Fundação. 
 

 

 

VII.2 – Carteira dos Convênios e Contratos Vigentes no Quinquênio 2015-2019 

A FCO possui um amplo portfólio de parcerias seja nas diversas áreas estratégicas de 

atuação técnica, como também na amplitude territorial coberta no Brasil. 

Nos últimos 5 anos a Fundação desenvolveu projetos em diversos segmentos, como: 

Regulatórios e Governos, Automotivo, Energia, incluindo renováveis, Siderurgias, 

Mineração, Construção e Infraestrutura, Água, Petróleo e Gás. A Tabela 2 mostra um 

resumo da carteira de projetos sob a gestão da FCO de 2015 a 2019. 

Tabela 2 - Carteira de Projetos de 2015 a 2019 

Ano Número de Projetos Carteira em Milhões de R$ 

2015 429 102 

2016 371 82 

2017 327 132 

2018 230 230 

2019 270 205 

 

O portfólio de projetos geridos pela FCO em 2019 envolveu 270 projetos, entre contratos e 

convênios, perfazendo aproximadamente R$ 205 milhões. A natureza da origem destes 

projetos quanto aos parceiros é bem diversificada, sendo composta de projetos P&D&I, 

de Cursos de Especialização, de Prestação de Serviços, sejam eles órgãos públicos, 

órgãos de fomento, empresas privadas ou empresas de capital misto. 
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Figura 1 - Receita Anual por Natureza da Extensão e da Pesquisa 
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Importante levar em consideração que o valor da carteira é uma expectativa de 

faturamento, que muitas vezes não se realiza. Este expectativa é ainda mais insegura 

quando os parceiros são órgãos de fomento que possuem suas amaras políticas. Como 

exemplo pode ser citado que na carteira de 2019 os projetos financiados pela FAPEMIG 

representou 25% do número de projetos e 45% do valor financeiro. Entretanto, 90% dos 

projetos aprovados pela FAPEMIG ainda continuam aguardando aporte financeiro e 

outros foram cancelados com somente parte do aporte contratado. 

Outro fator importante é contextualizar que esta carteira é composta de projetos que 

tiveram início e encerramento em 2019 e muitos outros que são plurianuais com início em 

anos anteriores e término em anos posteriores a 2019. 

A carteira de parceiros entre a UFMG e a Sociedade, com a interveniência da FCO, é 

composta de importantes instituições sejam elas públicas ou privadas. Na sequência é 

apresentado um quadro com a relação de uma parte destes parceiros ao longo dos 

últimos anos. 

 

 

 

  

  

  

  

   

   
   

   

   

   

IHM – Eng 
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Nos últimos anos mais de 200 empresas tiveram contratos de parcerias com a FCO, 

mostrando assim a diversidades de atuação e contemplando uma grande parte do 

território nacional. 

A listagem de todos os projetos sob a gestão da Fundação em 2019 pode ser acessada 

através do “Portal de Transparência da FCO”, sejam eles ainda vigentes em 2020 ou 

também aqueles que foram encerrados em 2019. 

 

VII.3 – Saldo Financeiro dos Centros de Custo de Projetos sob Gestão da FCO 

Em princípio, cada centro de custo pode englobar vários projetos sob sua 

responsabilidade técnica, como é o caso dos centros de custos dos departamentos da 

EEUFMG. 

Importante notar que a FCO, desde 2014, vem adotando uma política de equilíbrio 

financeiro dos centros de custo e conseguiu, desde 2015, que todos eles  apresentassem 

saldos financeiros positivos no final de cada ano fiscal. Desde então esta situação 

financeira dos centros de custos estão sob controle. 

 

VII.4 – Aplicação dos Recursos Provenientes da Execução dos Projetos 

As atividades de extensão remuneradas precisam constantemente demonstrarem sua 

natureza e integração com a política acadêmica da UFMG. Os resultados da interação 

entre a UFMG e a sociedade devem caracterizar a relevância da atividade de extensão 

para a sociedade e para a Universidade.  

Os impactos das atividades de extensão na política acadêmica da UFMG podem ser 

assim classificados: 

i) Complementação da formação dos alunos de graduação e de pós-graduação, que 

participam ativamente do desenvolvimento dos projetos e são remunerados com 

bolsas de pesquisa e de estágio; 

ii) Ganho no conhecimento intelectual de seus servidores que participam do 

desenvolvimento de projetos de pesquisa e inovação, além de serem remunerados 

com bolsa de pesquisa; 

iii) Ampliação e modernização da infraestrutura de ensino e pesquisa da UFMG; 

iv) Fomento financeiro institucional à UFMG, que é distribuídos principalmente entre 

Colegiados de Cursos de Graduação, Departamentos, Unidade e a Reitoria.  

Para comprovar a importância das atividades de extensão, a Tabela 3 mostra a 

distribuição da execução dos recursos arrecadados em 2019. 

Importante também destacar que o total dos recursos executados em 2019 é composto 

de parte dos saldos de projetos apurados em 2018 e parte do faturamento dos projetos 

contratados em 2019. 

Importante também observar em os dados financeiros executados em 2019 são 

comparados com aqueles de 2018. 

  

http://www.fco.org.br/novosite/?page_id=1111
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Tabela 3 - Demonstração da Aplicação dos Recursos dos Projetos de Extensão e de 

Pesquisa Executados no Biênio 2018-2019 (R$) 

Recursos Executados 
2018 2019 

Valor Percentual Valor Percentual 

          

I – Recursos Transferidos para a UFMG 

  Recursos Transferidos em função de suas Resoluções de Fomento (*) 

     Escola de Engenharia 1.277.642 

3,78% 

678.911 

2,69%      Reitoria 235.515 267.770 

     Subtotal 1 1.513.157 946.681 

  Recursos Transferidos para a Escola de Engenharia do Capital Próprio da FCO 

     Apoio Direto 194.091 

0,58% 

59.089 

0,28%      FDA.EE 37.951 37.951 

     Subtotal 2 232.042 97.040 

  Infraestrutura e Bolsa de Alunos 

     Bolsas de Alunos 2.791.572 

11,79% 

5.322.867 

20,87% 
Investimento em Infraestrutura e 

Conhecimento 1.932.602 2.024.599 

     Subtotal 3 4.724.174 7.347.466 

  Recursos Executados na Remuneração do Capital Intelectual 

     Bolsas de Servidores 5.715.460 14,26% 6.969.643 19,80% 

Total Recurso Transferido para UFMG 12.184.833 30,40% 15.360.830 43,64% 

          

II – Recursos Executados Diretamente no Desenvolvimento do Projeto 

  Serviços Terceiros PJ, CLT e Autônomos 11.046.165 

65,60% 

6.387.104 

50,03% 

  Bolsistas Externos – FAPEMIG 11.261.133 1.387.995 

  Viagens, Hospedagens E Treinamentos 1.444.711 562.771 

  Material de Consumo Diversos 771.964 5.357.220 

  Outras Despesas 1.766.494 3.913.533 

TOTAL PROJETO 26.290.467 17.608.623 

          

III - Gestão de Projetos pela FCO 

  Serviços de Gerenciamento da FCO 1.602.488 4,00% 2.229.772 6,33% 

          

Total dos Recursos Executados 40.077.788 100,00% 35.199.225 100,00% 

(*) Resolução 10/1995 do Conselho Universitário da UFMG e Resolução 01/2015 da Congregação 

da EEUFMG. 
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Algumas análises dos dados apresentados na tabela 5 são importantes destacar e serão 

ilustrados também pela Figura 2. 

A distribuição dos recursos executados no biênio 2018–2019 demonstra muito bem o 

impacto do retorno financeiro das parcerias contratadas sob a gestão da FCO. Algumas 

análises destes dados são importantes destacar tomando como relação o total do 

capital executado: 

i) O Percentual do valor revertido à UFMG:   30,40% em 2018   e   42,23% em 2019; 

ii) O Percentual do valor revertido diretamente no desenvolvimento próprio dos projetos: 

65,40% em 2018   e   51,59%  em 2019; 

iii) O Percentual do total da verba executado no desenvolvimento dos projetos 

destinada a cobrir as despesas operacionais e administrativas da gestão da FCO foi 

de 4,00% em 2018 e de 6,02%  em 2019.  

Obs.: Esta relação reflete o esforço administrativo que a Fundação vem fazendo de 

profissionalizar ainda mais seus procedimentos contábeis e financeiros. 
 

 

 

Outro fator de destaque é a distribuição do capital revertido à UFMG pela natureza da 

destinação ilustrado graficamente pela Figura 3, o que demonstra a importância, o 

impacto e a sintonia das parcerias realizadas com a sociedade em relação à política 

acadêmica da UFMG. 

 

Recurso 

Transferido UFMG 

Desenvolvimento 

do Projeto 

DOA - Gestão da 

FCO 
Total dos Recursos 

2018 12.184.833 26.290.467 1.602.488 40.077.788 

2019 15.360.830 17.608.623 2.229.772 35.199.225 
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Analisando os dados, algumas considerações são importantes de serem destacadas: 

i) O fomento financeiro revertido em função da Resolução 10/95 do Conselho 

Universitário, pela Resolução 01/2015 da Congregação da Escola de Engenharia e 

outros é bem substantivo quando comparado com os valores de custeio da Escola de 

Engenharia da verba da União; 

ii) Notar que nas verbas originadas dos projetos de pesquisa e de desenvolvimento, 

embora não sejam incluídas na Resolução 10/95, elas remuneram a UFMG por 

determinação de resolução interna da Escola de Engenharia. Entretanto, na maioria 

dos casos quando os projetos envolvem verbas públicas não é permitido por lei a 

retirado do fomento da UFMG definido pela Resolução da 01/2015 da Escola de 

Engenharia; 

iii) As bolsas de formação distribuídas aos alunos de graduação e de pós-graduação, 

em forma de pesquisa e de estágio, e as bolsas distribuídas aos Servidores, como 

forma de remunerando do capital intelectual, estão relacionada na Figura 4. A figura 

ilustra a distribuição destas bolsas no biênio 2018-2019 tanto no valor quanto na 

quantidade; 

iv) O montante de bolsas distribuídas aos alunos e aos servidores assumem um papel 

importante quando é comparado com o montante proveniente do financiamento 

dos órgãos públicos de fomento, como ilustrado pela Figura 4. 

v) A Figura 5 mostra o aporte financeira aplicado e o tipo  de material permanente 

adquirido no biênio para a atualização da infraestrutura dos laboratórios de pesquisa. 

Importante salientar que a qualidade do ensino e da pesquisa depende em muito da 

atualização da infraestrutura disponível, que dificilmente seria aportada pelas verbas 

públicas disponíveis para esta finalidade. 

 

Resoluções e outros 
Infraestrutura e 

Bolsa de Alunos 

Remuneração do 

Capital Intelectual 

TOTAL TRANSFERIDO 

PARA UFMG 

2018 1.745.199 4.724.174 5.715.460 12.184.833 

2019 1.043.721 7.347.466 6.969.643 15.360.830 
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VII.5 - Contribuições das Parcerias entre a UFMG e a Sociedade no Quinquênio 

sob a Gestão da FCO. 

Para analisar de uma forma mais consolidada o impacto na UFMG da aplicação das 

verbas executadas de origem das parcerias sob a gestão da FCO, a Tabela 4 e Figura 6 

Valor Quantidade Valor Quantidade 

2018 2019 

Bolsa de Alunos 2.792 323 5.323 669 

Bolsa de Servidores 5.715 297 6.970 275 

TOTAL 8.507 620 12.293 944 
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 Figura 4 - Bolsas Distribuidas no Biênio - Valor e Quantidade  
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Figura 5 - Investimentos em Infraestrutura no Biênio 2018 - 2019  (R$) 
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mostram uma janela de tempo maior com detalhamento dos valores financeiros por 

natureza de sua aplicação. Observar que os montantes aplicados na UFMG são 

substanciais neste período. 

 

Tabela 4 – Distribuição dos Recursos Executados no Quinquênio 2015-2019 

(R$ x 1.000) 

 Atividade / Ano  2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

Investimento 

na  UFMG 

Bolsa de Aluno 1.521 1.310 939 2.792 5.323 11.885 

42,48% 

Material  

Permanente 
4.502 2.479 1.239 1.933 2.024 12.177 

Resolução 

UFMG e outros 
1.280 1.519 1.417 1.745 1.044 7.005 

Bolsa de 

Servidor 
7.691 7.662 6.130 5.715 6.970 34.168 

Total UFMG 14.994 12.970 9.725 12.185 15.361 65.235 

Aplicação no Projeto 7.429 8.869 19.383 26.290 17.609 79.580 51,83% 

 DOA - FCO 1.096 1.324 2.608 1.602 2.110 8.740 5,69% 

TOTAL (R$ x 1.000) 23.519 23.163 31.716 40.077 35.080 153.555 100,00% 

 

 

 

Total UFMG 
Aplicação no 

Projeto 
 DOA - FCO TOTAL GERAL 

2015 14.994 7.429 1.096 23.519 

2016 12.970 8.869 1.324 23.163 

2017 9.725 19.383 2.608 31.716 

2018 12.185 26.290 1.602 40.077 

2019 15.361 17.609 2.110 35.080 

TOTAL 65.235 79.580 8.740 153.555 
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Figura 6 - Distribuição da Aplicação das Verbas Executadas provenientes 

das Parcerias no Quinquênio 2015-2019 
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A Figura 7 destaca as áreas acadêmicas onde foram aplicados os recursos e a 

distribuição destes recursos 

 

 

 

VII.6 – Despesas Operacionais e Administrativas da FCO 

A direção da FCO propôs e seus Conselhos Superiores aprovaram várias ações para 

sanar a situação financeira e melhorar os controles gerenciais da fundação. Algumas 

ações foram iniciadas no final de 2018 e outras foram implementadas em 2019, quais 

sejam: 

a) Aprovação de “Programa FCO em Movimento”, programa este que possibilitara 

realizar a gestão corporativa da Fundação, incluído ações efetivas de gestão 

financeira, na captação ativa de parcerias estratégicas e vários outros que serão 

relacionados ao final deste relatório; 

b) Readequação do quadro de colaboradores da administração central em termos de 

quantidade e ajustes das reais necessidades operacionais; 

c) Reavaliação dos benefícios financeiros aos funcionários à real condição da 

Fundação; 

d) Equilibrar adequadamente os apoios financeiros aos vários órgãos da UFMG em 

relação à real situação da FCO. Embora seja muito importante para a instituição 

apoiada, esta ação  sofreu uma readequação para um maior equilíbrio financeiro da 

FCO; 

e) Trabalhar no sentido de minimizar as glosas financeiras, que embora grande parte 

delas são oriundas das atividades técnicas dos projetos e não da administração da 

FCO. Este trabalho, embora cause algum descontentamento por parte dos 

coordenadores de projetos, se faz necessário ter um rigor conservador; 

2015 2016 2017 2018 2019 

Bolsa de Aluno 1.521 1.310 939 2.792 5.323 

Material Perman. 4.502 2.479 1.239 1.933 2.024 

Resolução e outros 1.280 1.519 1.417 1.745 1.044 

Bolsa de Servidor 7.691 7.662 6.130 5.715 6.970 

Total UFMG 14.994 12.970 9.725 12.185 15.361 
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Figura 7 - Distribuição dos Recursos Aplicados na UFMG durante o 

Quinquênio 2015-2019 
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f) Avaliação do custo real da gestão dos projetos em função da receita auferida;  

g) Após a criação do Escritório de Ligação ELO, reforçar sua atuação embora tenha 

alcançado alguns resultados, seus efeitos são no médio prazo. 

A Tabela 05 mostra detalhadamente as despesas operacionais e administrativas da FCO 

na gestão dos contratos e convênios no biênio 2018-2019. Embora a FCO esteja 

continuamente passando por uma readequação do quadro de funcionários e uma 

reestruturação da sua administração, apresentou mais uma vez déficit em suas 

operações. 

Como em 2018, também em 2019 foi um ano muito difícil para a FCO, mesmo com as 

providências implementadas para melhorar o equilíbrio financeira da Fundação. Vale 

destacar e analisar alguns destes dados: 

a) A partir dos dados da Tabela 5, que são ilustrados pela Figura 8, pode-se concluir 

que mesmo com a redução de 1,83% nas despesas e um aumento de 12,31% nas 

receitas, quando se compara 2019 com 2018, a receita financeira da FCO em 2019 não 

foi suficiente para cobrir todas as despesas da Fundação,  apresentando um déficit 

financeiro, embora menor que 2018, mas preocupante de Déficit 1 - R$ 509.569. Este 

resultado é proveniente do estorno de receita antecipada, do apoio adicional da 

fundação à Escola de Engenharia e das despesas financeiras devido à reestruturação 

administrativa com a dispensa de vários colaboradores, como será analisado mais a 

frente.  
 

b) Quando se refere às despesas relativas ao apoio financeiro adicional à UFMG 

proveniente das receitas próprias da FCO de R$ 69.971 (aporte adicional ao fomento 

relativo às Resoluções), sabe-se a grande importância deste apoio que está 

relacionado às seguintes atividades: 

 Ações da Diretoria da Escola de Engenharia permanentes e emergenciais: 

Eventos comemorativos da Escola de Engenharia, apoio à Congregação e ao 

CONEX.ENG, apoio emergencial a laboratório de graduação e outros; 

 Programa FDA.EE, específico da Escola de Engenharia; 

 Projetos ENG200, competições Estudantis (Baja, Tesla, Cora) e outras; 

 Projetos Sociais: CIPMOI e Incluir; 

 Patrocínio da Plataforma Web CENEX.ENG. 

c) Pela Tabela 5 e pela Figura 9 é possível ter uma outra interpretação do DÉFICIT da 

FCO, denominados Déficit 1 e Déficit 2. O grande esforço realizado pela 

administração da FCO é anular este déficit, minimizando ao máximo as “Despesas 

Eventuais” e continuando a reestruturação administrativa e financeira da Fundação.  
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Tabela 5 - Relação das Despesas e Receitas Operacionais e Administrativas no 

Biênio 2018-2019 

Período 
2018 2019 

 Valor  Participação  Valor  Participação 

  

Natureza das Despesas 

Despesas Diretas 

Pessoal (CLT) e Benefícios 1.887.653 61,33% 1.807.016 59,80% 

Serviços Terceiros PJ e Autônomos 492.950 

27,09% 

520.318 

34,67% 

Viagens, Refeições e homenagens 68.567 27.035 

Aluguel e Depreciação Acumulada 50.697 0 

Utilidades, Serviços e Consumo e outras 192.993 213.986 

Cursos e Treinamentos 28.635 27.035 

Subtotal 1 2.721.494 88,42% 2.854.617 94,47% 

Despesas de Apoio à UFMG 

Apoio à EE 194.091 
7,54% 

59.089 
3,21% 

FDA.EE 37.951 37.951 

Subtotal 2   232.042   97.040   

Despesas de Contingências e Glosas 

Glosas e Estorno de Receita de 

Gerenciamento Antecipado 124.485 

4% 

69.971 

2,45% Provisão  Contingências - Contencioso 0 0 

Subtotal 3 124.485 69.971 

Total das Despesas 3.078.021 100% 3.021.628 100% 

  

Natureza das Receitas  

Serviço de Gerenciamento 1.621.859 72,51% 2.229.772 88,76% 

Outras Receitas 614.956 27,49% 282.287 11,24% 

Total das Receitas 2.236.815 100,00% 2.512.059 100,00% 

  

Apuração do Superavit / Déficit 01 -841.206 -509.569 

 

Compensação das Despesas Adicionais Eventuais  

Despesas de Apoio à UFMG 232.042 97.040 

Despesas de Reestruturação de Pessoal 0 210.787 

Glosas e Estorno de Receita 124.485 69.971 

Total 4 356.527 377.798 

      

Apuração do Superavit / Déficit 02 -484.679 -131.772 
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Importante destacar que o Relatório Contábil da Auditoria Independente registrou um 

superávit contábil de R$ 57.100,68. Notar que este superávit é somente contábil e não 

financeiro. O  Departamento de Contabilidade da FCO, reestruturado em este ano,  

realizou a regularização das demonstrações Contábeis, fazendo as reparações e revisões 

de saldos de projetos não conciliados no sistema de gestão Conveniar em períodos 

anteriores a 2019. A nota explicativa de Conformidade do Departamento de 

Contabilidade da FCO está no Anexo II. 

Despesas 

com Pessoal 

Despesas 

Gerais 

Despesas de 

Apoio à 

UFMG 

Despesas de 

Contingência

s e Glosas 

TOTAL 

2018 1.887.653 833.842 232.042 124.485 3.078.021 

2019 1.807.016 1.047.601 97.040 69.971,12 3.021.628 
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Figura 8 - Distribuição das Despesas da Administração da FCO no 

Biênio 2018-2019 em R$ 

Total das Despesas Total das Receitas 
Apuração do 

Superavit/Déficit 1 

Apuração do 

Superavit/Déficit 2 

2018 3.078.021 2.236.815 -841.206 -484.679 

2019 3.021.628 2.512.059 -509.569 -131.772 
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Figura 9 - Análise da Apuração dos Resultados Financeiros da 

Administração da FCO   (em R$) 
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VIII - Conclusão 

VIII.1 – Síntese das Atividades da FCO em 2019 

O Relatório Geral da Situação Administrativa e Financeira da FCO em 2019 analisa em 

detalhes todas as atividades gerenciais, operacionais e financeiras da FCO e também 

destaca sua ampla atuação técnica no desenvolvimento dos projetos através do 

quadro de servidores e alunos da UFMG, sobretudo da Escola de Engenharia.  

Importante pontuar algumas características das atividades desenvolvidas em 2019: 

 Como números globais, teve um faturamento superior a 34 milhões de reais na gestão 

financeira e administrativa de projetos de extensão,  ensino e pesquisa, cuja carteira é 

composta por 270 termos de parcerias, perfazendo um valor total de 205 milhões de 

reais, com prazos de vigência variados entre 2011 e 2023; 

 Teve um investimento superior a 15 milhões de reais na UFMG, através das seguintes 

destinações: 

a) Em Infraestrutura (equipamentos, softwares, material bibliográfico e  manutenção) 

foi aplicado mais de 2 milhões de reais; 

b) Em Bolsas de Alunos de Graduação e de Pós-graduação foi aplicado da ordem 

de 5,3 milhões de reais para financiar 669 bolsas de pesquisa e de estágio; 

c) Em Bolsas de Servidores, sobretudo da Escola de Engenharia, foi aplicado  o valor  

da ordem de 7 milhões de reais em 275 bolsas de pesquisa, de ensino e de 

extensão; 

d) Na UFMG, sobretudo na Escola de Engenharia, través da Resolução 10/1995 do 

Conselho Universitário da UFMG, da Resolução 01/2015 da Congregação da 

EEUFMG e de apoio financeiro do capital próprio da FCO, foi aplicado mais de  1 

milhão de reais; 

 O capital próprio da FCO, referenciado no item “d” acima, foi destino a apoiar 

diversas ações, a seguir são relacionadas: 

 Ações da Diretoria da Escola de Engenharia permanentes e emergenciais: Eventos 

comemorativos da Escola de Engenharia, apoio à Congregação e ao 

CONEX.ENG e outros; 

 Programa FDA.EE, específico da Escola de Engenharia; 

 Projeto ENG200 de modernização de Ensino na Escola de Engenharia, composto 

das seguintes ações: Engenharia Recebe, Expo Eng, Ruptura, competições 

Estudantis: Baja, Tesla, Cora e outras; 

 Patrocínio da Plataforma Web Cenex.Eng. Inovação que irá proporcionar a partir 

de 2019 uma plataforma digital de avaliação e aprovação das atividades de 

extensão da Escola de Engenharia. Esta plataforma possibilitara agilizar e permitir 

uma maior transparência das atividades de extensão. 

 Apoio ao CIPMOI - Curso Intensivo de Formação de Mão de Obra Industrial. Uma 

das atividades de extensão social mais antiga da UFMG; 
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 Apoio ao Projeto INCLUIR - Projeto de Cidadania e Inclusão Social através do 

Voluntariado. Este projeto reúne mais de 500 pessoas aos sábados na Escola de 

Engenharia para diversas atividades formativas. O público alvo é formado por 

pessoas de 7 a 70 anos com o objetivo de serem incluídas na sociedade como 

cidadãos. 

Todos os dados destacados acima mostram a importância, os benefícios e o impacto da 

política de extensão praticada pela UFMG, sobretudo pela Escola de Engenharia, sob a 

interveniência da FCO.  

Finalmente é importante destacar que a receita financeira da FCO em 2019 mais uma 

vez não foi suficiente para cobrir todas as despesas da Fundação,  apresentando um 

déficit financeiro preocupante.  

A diretoria da FCO, ciente desta situação continuada de aleatoriedade do faturamento 

em função da demanda de órgãos públicos que são os principais financiadores, 

continuará promovendo várias ações e discussões em 2020 para buscar novas 

oportunidades de parcerias para a UFMG. 

 

VIII.2 –Atividades Programadas para 2020 

A FCO, durante seus 46 anos de existência, tem continuamente procurado aprimorar e 

modernizar sua forma de atuação, abrangendo a melhoria de seus processos, 

implantação de novos serviços e funcionalidades, sempre na busca de responsabilidade 

social e sustentabilidade.  

O foco da administração da FCO em 2020 é continuar os esforços para anular este 

déficit, minimizando ao máximo as “Despesas Eventuais”, continuar a reestruturação 

administrativa e financeira da Fundação e reforçar a atuação do Escritório ELO na 

captação de novos parceiros. 

As ações aprovadas para o equilíbrio financeiro da FCO estão classificadas em curto 

prazo e em médio prazo quanto aos seus resultados. 

Ações de Curto Prazo 

Para haver resultados em curto prazo é necessário atuar na redução do custo fixo da 

FCO, contemplando o custo com pessoal  e as demais despesas correntes. Algumas 

destas ações já foram realizadas em de 2019 e outras serão analisadas para serem 

implementadas em 2020. 

Ações de Médio Prazo 

As ações cujos resultados só farão efeito no médio prazo estão integradas em um 

Programa de Gestão Corporativa aprovada pelos Conselhos Superiores da FCO no início 

de 2019. Este programa que recebeu o slogan de “FCO em Movimento”, precisa ser 

melhor maturado para que seja possível trazer resultados positivos para a FCO. Seu maior 

objetivo é impactar nossos parceiros, mostrando a eles a importância e a competência 

da FCO na gestão dos seus projetos. 
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Finalmente, a FCO tem se primado pela integralidade dos seus procedimentos 

financeiros e administrativos, confirmado pelas constantes auditorias dos órgãos públicos 

e por auditoria independente, o que lhe confere uma certificação de regularidade e 

transparência nas suas atividades administrativas e financeiras.  

 

IX – Aprovação dos Conselhos Superiores da Fundação 

O “Relatório dos Auditores Independentes” e o “Relatório Administrativo e Financeiro da 

FCO 2019” foram submetidos às aprovações dos Conselhos Superiores da FCO 

conforme cronograma a seguir: 

 O Conselho Fiscal, em sua 49º reunião, realizada em 01 de junho de 2020, analisou  o 

parecer do Relatório dos Auditores Independentes das Demonstrações Contábeis da 

FCO de 2019 e o Relatório Administrativo e Financeiro Anual da FCO de 2019, tendo o 

parecer das aprovações sido registrado em ATA que integra este documento no 

Anexo A.III.1. 

 O Conselho Diretor, em sua 243ª. reunião, realizada em 03 de junho de 2020, analisou  

o parecer do Relatório dos Auditores Independentes das Demonstrações Contábeis 

da FCO de 2019, o Relatório Administrativo e Financeiro Anual da FCO de 2019 e o 

parecer do Conselho Fiscal, tendo o parecer das aprovações sido registrado em ATA 

que integra este documento no Anexo A.III.2. 

 O Conselho Curador, em sua 135ª reunião, realizada em 05 de junho de 2020, analisou  

o parecer do Relatório dos Auditores Independentes das Demonstrações Contábeis 

da FCO de 2019, o Relatório Administrativo e Financeiro da FCO de 2019 e os 

pareceres dos Conselhos Fiscal e Diretor, tendo o parecer das aprovações sido 

registrado em ATA que integra este documento no Anexo A.III.3. 

 Este documento, juntamente com as atas dos Conselhos Fiscal, Diretor e 

Curador foram submetidos à aprovação do Conselho Universitário da UFMG, 

cujo parecer de aprovação consta no Anexo IV. 

 Finalmente, este relatório será encaminhado à Curadoria das Fundações do 

Ministério Público de Minas Gerais. 

 

Fabiane Chaves 

Gerente Geral da FCO 
 

Benjamin Rodrigues de Menezes 

Diretor Executivo da FCO 
 

Agradecimento aos membros dos Conselhos Superiores da FCO, a todos os seus 

colaboradores e aos parceiros da UFMG e das Empresas financiadoras dos 

projetos.  

 

Belo Horizonte, 05 de junho de 2020. 
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ANEXO I – RELATÓRIOS DA AUDITORIA INDEPENDENTE 
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ANEXO II – Nota explicativa de Conformidade da Conciliação 

Contábil da FCO 
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ANEXO III 

 

 

ATAS DE APROVAÇÃO DOS CONSELHOS SUPERIORES DA FCO 
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A III.1 – Ata de Aprovação do Conselho Fiscal 
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A III.2 – Ata de Aprovação do Conselho Diretor 
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A III.3 – Ata de Aprovação do Conselho Curador 
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Anexo IV – Parecer Conselho Universitário-UFMG sobre Relatório Gestão FCO2019 
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