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1. APRESENTAÇÃO 

 

O processo de avaliação de desempenho institucional deve 

correlacionar à qualidade dos serviços prestados com os ganhos obtidos. 

Nesta perspectiva, como o objetivo de apresentar uma metodologia para essa 

correlação, neste relatório, apresentar-se-á alguns indicadores de desempenho 

institucionais da Fundação de Apoio Científico e Tecnológico do Tocantins – 

FAPTO, relacionados aos seguintes aspectos: jurídicos; contábeis e 

financeiros; administrativos e institucionais, como também os relativos à gestão 

de projetos. 

A avaliação de desempenho das Fundações de Apoio encontra-se 

estabelecida no decreto 7.423, artigo 5º, inciso II, o qual demanda que a 

mesma, seja elaborada a partir de indicadores e parâmetros objetivos 

demonstrando os ganhos de eficiência obtidos na gestão de projetos realizados 

com a colaboração da fundação. 

Para construção deste relatório realizou-se pesquisa descritiva, com 

abordagem quantitativa. Os dados foram coletados por meio de técnicas 

estruturadas e tratados por meio de análise de cunho interpretativo/descritivo. 

Estruturou-se o presente relatório em seis seções, incluindo esta. A 

segunda aborda a revisão dos principais aspectos jurídicos pertinentes ao 

contexto das fundações; a terceira demonstra a avaliação dos aspectos 

contábeis e financeiros; a quarta explana a análise dos aspectos 

administrativos e institucionais; a quinta apresenta a avaliação de aspectos 

relacionados à execução dos projetos, como também evidencia os indicadores 

dos resultados coletados na pesquisa de campo realizada junto aos 

coordenadores de projetos e a última, as conclusões, limitações e sugestões 

provenientes da realização desta avaliação. 

 

1.1 O Papel das Fundações de Apoio 

 

Segundo Dalto (2012), as organizações do Terceiro Setor respondem 

por grande parte de projetos sociais, científicos e tecnológicos em todo o 

mundo e vêm se tornando cada vez mais necessárias para apoiar programas 

governamentais por meio de parcerias entre o Estado e o Terceiro Setor 
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(BARBOSA, 2000; HECKERT e SILVA, 2008). Essas parcerias, chamadas 

parcerias-público-privado, são uma tendência mundial, já que os serviços 

prestados por elas são mais produtivos, mais eficientes e com menor custo do 

que realizadas pelo governo (BARBOSA, 2000; PEREIRA, 2008; PERONI, 

OLIVEIRA e FERNANDES, 2009) e por possuírem know-how em gestão social 

(FISCHER, 2005). 

As Fundações de Apoio são instituições criadas com a finalidade de 

dar apoio a projetos de pesquisa, ensino, extensão e de desenvolvimento 

institucional, científico e tecnológico, de interesse das instituições federais de 

ensino superior (IFES) e também das instituições de pesquisa. E, devem ser 

constituídas na forma de fundações de direito privado, sem fins lucrativos, 

sendo regidas pelo Código Civil Brasileiro. Sujeitam-se, portanto, à fiscalização 

do Ministério Público, nos termos do Código Civil e do Código de Processo 

Civil, à legislação trabalhista e, em especial, ao prévio registro e 

credenciamento nos Ministérios da Educação - MEC e do Ministério da Ciência 

e Tecnologia - MCTI, renovável bienalmente.  

As fundações de apoio cumprem um importante papel na mediação 

entre a sociedade e a universidade, trazendo demandas sociais para dentro da 

universidade e levando conhecimento para fora dos muros da universidade. 

Contribuindo ainda, na difusão e aplicação prática, na construção de 

tecnologias sociais a partir do conhecimento universitário. 
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2. AVALIAÇÃO DE ASPECTOS JURÍDICOS 

 

 

2.1 Recredenciamento 

 

Em 2013 a FAPTO foi recredenciada junto aos Ministérios da 

Educação (MEC) e de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) como fundação 

de apoio da UFT. O recredenciamento é uma relevante conquista para a 

FAPTO, pois avalia sua capacidade técnica-operacional e competência para 

atuar como fundação de apoio de uma das mais importantes universidades da 

região norte.  

O credenciamento é a comprovação de que a FAPTO é uma instituição 

idônea e que está apta legalmente e tem condições estruturais, técnicas e 

administrativas de realizar atividades de gestão de projetos. O processo de 

recredenciamento busca na verdade, garantir a consonância nas transações 

entre as fundações e as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), sendo 

respaldado pela Lei 8.958/94 e pelo Decreto 7.423/10, que normatiza o 

relacionamento entre as fundações de apoio e as IFES.  

 

2.2 Regularização Junto ao Ministério Público Estadual – MPE-TO 

 

As Fundações de Apoio são submetidas também a fiscalização do 

Ministério Público conforme artigos 127 e 129, inciso II, da Constituição 

Federal, artigo 66 do Código Civil e artigo 60, inciso I da Lei complementar nº 

51/2008 e devem está em situação regular para que possam atuar nas 

finalidades propostas por elas. Neste contexto, para que o Ministério Público 

ateste o Efetivo Funcionamento é necessária análise e visita in loco na sede da 

fundação de apoio, como também verificação dos seguintes documentos: 

Balanço Patrimonial e Demonstrações de Resultados do Exercício, Relatório de 

Prestação de Contas assinado pelo responsável e pelo contabilista; Parecer do 

Conselho Fiscal e Declaração de que não contata qualquer irregularidade na 

atuação e nas contas da Fundação, devendo ser informado o atual endereço 

da sede; Certidão Vintenária, Civil e Criminal, expedida pela Justiça Federal; 
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Certidão Negativa de Protestos expedida pelo cartório e Tabelionato de 

Protestos e cópia autenticada do estatuto consolidado. 

Neste contexto, a fundação conta com a Certidão de Efetivo 

funcionamento expedida pelo Ministério Público, conforme evidenciado na 

figura abaixo, sendo esta, avaliada como um indicador positivo no seu aspecto 

operacional e legal. 

 

 

Figura 1. Certificado de Efetivo Funcionamento 
Fonte: FAPTO (2015) 
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2.3 Estrutura Legal 

 

A lei 8.958/1994 dispôs sobre o relacionamento das Instituições 

Federais de Ensino Superior, com as Fundações de Apoio. A referida lei foi 

devidamente regulamentada pelo Decreto 7.423/2010. Estas duas normas 

constituem o arcabouço legal que sustentam o trabalho desenvolvido pelas 

Fundações de Apoio em prol das instituições apoiadas.  
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3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS E ACESSO A INFORMAÇÃO 

 

Nessa etapa, realizaram-se análises internas dos procedimentos e 

ações adotadas, objetivando identificar e levantar os principais aspectos 

administrativos e institucionais desenvolvidos pela Fundação no período de 

2013 e 2014. Para tanto, a seguir apresentam-se os principais indicadores 

relacionados aos aspectos administrativos e institucionais implantados e/ou 

desenvolvidos no período avaliado. 

 

3.1 Reestruturação Organizacional 

 

A FAPTO tem como proposta a gestão interligada de maneira que 

todos os setores da instituição se comuniquem para ofertar aos seus parceiros 

o melhor atendimento. Neste sentido de transversalidade está entre os papéis 

dos setores da FAPTO prestar serviços administrativos e consultoria em 

projetos. A Fundação vivenciou em 2014 um importante ciclo de 

desenvolvimento, garantindo segurança institucional e crescimento profissional 

de seus colaboradores. 

Intencionando aprimorar os processos e procedimentos para, assim, 

planejar o futuro, será apresentado à nova estrutura organizacional da FAPTO, 

conforme evidenciado nas figuras abaixo, simbolizando a implementação de 

sua nova forma de trabalho. As mudanças, que foram desde a distribuição 

física até a redistribuição de funções e tarefas, estipularam um novo modelo de 

gestão, que promoveu melhorias na qualidade dos serviços prestados ao 

público alvo da Fundação: Pesquisadores e Comunidade Acadêmica. 



10 
 

Conselho 

Superior  

Subgerência de 
projetos 

Setor de 
Execução de 

Projetos 

Setor de 
Prestação de 

Contas 

Escritório de 
Apoio a 
Projetos 

Subgerência de 
Administração e 

Finanças 

Setor de 
Recursos 
Humanos 

Setor de Compras 
e Licitação 

Setor de 
Informática 

Setor de 
Contabilidade e 

Finanças 

Conselho Fiscal 

Assessoria  

Jurídica 

Assessoria  Especial 
para Captação de 

Recursos 

Diretoria  

Executiva  

Gerência 

Estrutura Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
Figura 2. Organograma da FAPTO 2014 
Fonte: FAPTO (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

3.2 Acesso a Informação 

 

Em cumprimento ao Art. 4º-A da Lei 8.958/94 a FAPTO torna público o 

acesso as informações dos projetos, convênios e contratos, firmados em 

parceria com a Universidade Federal do Tocantins-UFT por meio do seu portal 

da transparência, que pode ser acessado pelo endereço: 

http://www.fapto.org.br/pagina-portal-da-transparencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Portal da Transparência 
Fonte: FAPTO (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Portal da Transparência 
Fonte: FAPTO (2015) 

http://www.fapto.org.br/pagina-portal-da-transparencia
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4. DESEMPENHO COMO FUNDAÇÃO DE APOIO DA UFT 

 

Durante o exercício de 2014, a Fundação de Apoio Científico e 

Tecnológico do Tocantins – FAPTO, cumprindo seu papel de Fundação de 

Apoio da Universidade Federal do Tocantins – UFT, realizou as seguintes 

ações: 

 

4.1 Insumos disponibilizados para a UFT, através dos projetos 

gerenciados pela FAPTO em 2014 

 

Para os projetos e laboratórios da Universidade Federal do Tocantins- 

UFT houve disponibilização de R$ 895.293,41 (oitocentos e noventa e cinco 

mil, duzentos e noventa e três reais e quarenta e um centavos) em Material de 

Consumo; R$ 2.118.560,74 (dois milhões, cento e dezoito mil, quinhentos e 

sessenta reais e setenta e quatro centavos) em Serviços de Terceiros – 

Pessoa Jurídica e R$ 120.091,32 (cento e vinte mil, noventa e um reais e trinta 

e dois centavos) em Equipamentos e Material Permanente, totalizando R$ 

3.133.945,47 (três milhões cento e trinta e três mil, novecentos e quarenta e 

cinco reais e quarenta e sete centavos) em insumos para execução dos 

projetos. 

Contabilizando-se todos os recursos utilizados através dos projetos, 

frutos da parceria da UFT com a FAPTO foram executados R$ 8.373.293,81 

(oito milhões trezentos e trinta e três mil duzentos e noventa e três reais e 

oitenta e um centavos).  

 

Recurso Executado pela FAPTO, através dos projetos da UFT 

Material de consumo R$ 895.293,41 

Material Permanente / Equipamentos R$ 120.091,32 

Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica 

R$ 2.118.560,74 

Outros R$ 5.239.348,34 

TOTAL R$ 8.373.293,81 
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4.2 Importações realizadas para a UFT 

 

A FAPTO importou em 2014 para laboratórios da UFT, com recursos 

de convênios, um total de R$ 63.307,25 (sessenta e três mil, trezentos e sete 

reais e vinte e cinco) em equipamentos de pesquisas. 

 

 

4.3 Outros projetos em que a FAPTO contribui para o 

desenvolvimento da UFT 

 

Em 2014, a FAPTO através de recursos dos Editais de Chamamento 

Público dos CT-INFRA’s da Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP 

executou R$ 3.854.481,39 (três milhões oitocentos e quarenta e cinquenta e 

quatro mil, quatrocentos e oitenta e um reais e trinta e nove centavos) em 

obras e instalação de laboratórios e aquisições de equipamentos, em diversos 

campis da UFT. 

Além disso, através de parceria com a Organização Pan-Americana da 

Saúde (OPAS), a Fundação executou R$ 200.215,57 (duzentos mil, duzentos e 

quinze reais e cinquenta e sete centavos) para ampliação do Núcleo Técnico-

Científico do Telessaúde Tocantins. 

A FAPTO executou ainda R$ 335.673,63 (trezentos e trinta e cinco mil, 

seiscentos e setenta e três reais e sessenta e três centavos), através de 

parceria firmada com a PETROBRAS (Petróleo Brasileiro S.A), para 

desenvolvimento de processos Termocatalíticos e metodologias analíticas 

aplicadas aos resíduos da indústria do petróleo e aos resíduos agroindustriais. 

 

Esses projetos contribuem de forma sistêmica para estruturação dos 

laboratórios da UFT bem como com a produção acadêmico-científica de alunos 

e professores, através de estudos, estágio, aperfeiçoamento, mestrado, 

doutorado, Livro ou capítulo de livro, publicações em revistas, apresentação de 

trabalhos em congressos ou eventos. 

  

4.5 Ressarcimento Institucional para a UFT em 2014 

 

Em cumprimento ao Art. 6°, da Lei 8.958/1994 a FAPTO repassou a 

UFT na forma de Ressarcimento Institucional (RI) o valor de total de R$ 
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67.799,07 (sessenta e sete mil, setecentos e noventa e nove reais e sete 

centavos), conforme detalhamento na planilha abaixo:  

De acordo com a legislação as fundações de apoio por meio de 

instrumento legal próprio, podem utilizar-se de bens e serviços das IFES e 

demais ICTS apoiadas, pelo prazo necessário à elaboração e execução do 

projeto de ensino, pesquisa, extensão e de desenvolvimento institucional, 

científico e tecnológico e de estimulo a inovação, mediante ressarcimento 

previamente definido para cada projeto. 

 

Ressarcimento Institucional à UFT – Competência 2014 

Projeto Valor 
CENTRO DE IDIOMAS  R$     6.957,36  

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA  R$         142,29  

ANÁLISE FUNCIONAL DE PROGRAMA APLICATIVO FISCAL (PAF)   R$         365,00  

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS DE ALTA 
COMPLEXIDADE  

 R$           98,00  

GESTÃO DE PESSOAS  R$         650,00  

CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO  R$     1.250,00  

HOSPITAL VETERINÁRIO  R$         500,00  

PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: ASSISTÊNCIA À SAÚDE ANIMAL  R$         140,00  

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA  R$         888,54  

PROUCA TOCANTINS - UFT  R$     5.211,76  

GESTAO DE PROJETOS E CIDADES  R$         425,00  

MARKETING ESTRATÉGICO  R$     1.200,00  

PERÍCIA, AUDITORIA E GESTÃO AMBIENTAL  R$     1.100,00  

PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DOCÊNCIA INFANTIL  R$         745,50  

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E INTERGERACIONALIDADE  R$     8.675,00  

MESTRADO EM GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS  R$         889,50  

GESTÃO EMPREENDEDORA, SUSTENTABILIDADE E INOVAÇÃO EM 
COOPERATIVAS 

 R$     1.800,00  

GESTÃO DE PESSOAS  R$         975,00  

FORMAÇÃO CONTINUADA DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO – 
PRADIME 

 R$         300,00  

GESTÃO PÚBLICA  R$     1.000,00  

SANEAMENTO AMBIENTAL  R$         900,00  

PESQUISA SOBRE ECOLOGIA DE QUELONIOS  R$         300,00  

GESTÃO EMPRESARIAL  R$     1.950,00  

CONCURSO EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA DE PALMAS-TO - EDITAL N° 
01/2013 

 R$     6.571,12  

PERÍCIA, AUDITORIA E GESTÃO AMBIENTAL  R$     1.800,00  
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MARKETING ESTRATÉGICO  R$         900,00  

GESTAO DE PESSOAS E COACHING - ARAGUAÍNA  R$         450,00  

GESTÃO EMPRESARIAL - ARAGUAÍNA - 2014.1  R$         450,00  

CIÊNCIAS CRIMINAIS  R$     1.550,00  

CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 2014.1  R$     1.800,00  

LIDERANÇA E FORMAÇÃO DE GESTORES  R$         900,00  

DIREITO ADMINISTRATIVO  R$     1.200,00  

DIREITO ELEITORAL E PROCESSO ELEITORAL  R$         800,00  

CONCURSO PREFEITURA SAÚDE  R$     6.440,00  

GESTÃO DE PESSOAS  R$     1.950,00  

GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA   R$         900,00  

GERENCIAMENTO DE PROJETOS  R$     2.100,00  

DIREITO E PROCESSO CONSTITUCIONAL  R$     1.400,00  

FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES  R$     2.125,00  

TOTAL  R$ 67.799,07  

 

4.6 Doações efetuadas para a UFT no exercício de 2014 

 

Em cumprimento à Lei 8.958/1994 a FAPTO, realizou em 2014 a 

doação de bens adquiridos com recursos de projetos à instituição apoiada, no 

valor de R$ 249.164,88 (duzentos e quarenta e nove mil, cento e sessenta e 

quatro reais e oitenta e oito centavos) neste caso a Universidade Federal do 

Tocantins – UFT. A atuação da fundação de apoio em projetos de 

desenvolvimento institucional para melhoria de infraestrutura limitar-se-á às 

obras laboratoriais e à aquisição de equipamentos e outros insumos 

diretamente relacionados às atividades de inovação e pesquisa científica e 

tecnológica, conforme tabela detalhada abaixo: 

 

TERMO PROJETO CC NOTA 
FISCAL 

VALOR 

001/2014 PROJETO – ESP 
GEOGRAFIA 
ARAGUAINA II 

200.243-4 7626 956,00 

002/2014 PROJETO – CAOMA 

 
200.172-1 18.723 950,00 

003/2014 PROJETO – I SEMANA 
ACADÊMICA 
INTEGRADA 

200.271-X 13.357 1.986,00 

004/2014 PROJETO – I SEMANA 
ACADÊMICA 
INTEGRADA 

200.271-X 13.335 3.336,00 

005/2014 PROJETO – PLANO DE 200.331-7 3879264 / 11.196,00 
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PREVENÇÃO E 
COMBATE A 
INCÊNDIOS (AMBERO) 

3879380 / 
3879892 

006/2014 PROJETO – 
MESTRADO EM 
MODELAGEM 
COMPUTACIONAL DE 
SISTEMAS 

200.333-3 4065333 30.694,80 

007/2014 PROJETO – MBA 
MARKETING 
ESTRATÉGICO 

200.270-1 1588 880,00 

008/2014 PROJETO – PLANO DE 
SANEAMENTO - AXIXÁ-
TO 

200.324-4 1783 370,00 

009/2014 PROJETO – CENTRO 
DE IDIOMAS 

200.015-6 1699 1.380,00 

010/2014 PROJETO – INVESTCO 200.056-3 1413658 388,51 

011/2014 PROJETO – PÓS 
GRADUAÇÃO LATO 
SENSU EM DOCÊNCIA 
NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

200.332-5 18854 4.056,00 

012/2014 PROJETO – MBA EM 
GESTÃO DE PESSOAS 
E COACHING - 
ARAGUAÍNA 

200.360-0 1331582 2.231,76 

013/2014 PROJETO – CENTRO 
DE IDIOMAS 

200.015-6 13.738 147,00 

014/2014 PROJETO – CENTRO 
DE IDIOMAS 

200.015-6 1927 90,00 

015/2014 PROJETO – CENTRO 
DE IDIOMAS 

200.015-6 498 2.150,00 

016/2014 PROJETO – 
MESTRADO EM 
GESTÃO DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS 

200.337-6 27952155 1.407,59 

017/2014 PROJETO – 
ESPECIALIZAÇÃO EM 
PRODUÇÃO DE 
RUMINANTES/2014 

200.302-3 3272 1.653,42 

018/2014 PROJETO – 
ESPECIALIZAÇÃO EM 
DIREITO E PROCESSO 
ELEITORAL 

200.265-5 6934 1.100,00 

020/2014 PROJETO – SÃO 
SALVADOR 

200.065-2 2163 6.960,00 

021/2014 PROJETO - ESP. 
DIREITO ELEITORAL. 

200.265-5 4367337 1.546,94 

022/2014 PROJETO – PROPESQ 
II 

200.313-9 23314 954,53 

023/2014 PROJETO – DIREITO E 
PROCESSO 
ELEITORAL   

200.265-5 15159 60,00 

024/2014 PROJETO – MBA EM 200.377-5 5884 875,00 
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GERENCIAMENTO DE 
PROJETOS 

025/2014 PROJETO – 
ESPECIALIZAÇÃO EM 
PRODUÇÃO DE 
RUMINANTES/2014 

200.302-3 2112 2.450,00 

026/2014 FAPTO/SÃO 
SALVADOR 

200.065-2 12740 749,00 

027/2014 FAPTO/SÃO 
SALVADOR 

200.065-2 12737 1.765,00 

028/2014 FAPTO/SÃO 
SALVADOR 

200.065-2 13453 1.868,00 

029/2014 PROJETO – MBA EM 
GERENCIAMENTO DE 
PROJETOS 

200.377-5 11.217 481,50 

030/2014 PROJETO – DO CAMPO 
PARA CAMPUS 

200.201-9 3972366 2.919,11 

032/2014 PROJETO – CENTRO 
DE IDIOMAS 

200.015-6 83424 600,00 

033/2014 PROJETO – 
FAPTO/MESTRADO EM 
MODELAGEM 
COMPUTACIONAL DE 
SISTEMAS 

200.333-3 407 6.640,00 

034/2014 PROJETO – MBA – 
MARKETING 
ESTRATÉGICO 

200.270-1 1588 800,00 

035/2014 PROJETO – 
ESPECIALIZAÇÃO EM 
PRODUÇÃO DE 
RUMINANTES 2014 - 
ARAGUAINA 

200.302-3 1876 818,20 

036/2014 PROJETO – ESP 
GEOGRAFIA 
ARAGUAINA II 

200.243 7626 956,00 

037/2014 PROJETO –  DO 
CAMPO PARA O 
CAMPUS 

200.201-9 3972366 2.937,00 

038/2014 PROJETO – CAMPUS 
ADM 

200.115-2 5371 719,04 

039/2014 PROJETO – MBA 
GESTÃO 
EMPREENDEDORA, 
SUSTENTABILIDADE E 
INOVAÇÃO EM 
COOPERATIVAS 

200.338-4 2.611 3.220,00 

051/2014 PROJETO – SÃO 
SALVADOR 

200.065-2 24598 88.000,00 

052/2014 PROJETO – MCT 
AGROAMBIENTAL DE 
ENERGIA 

200.097-0 330896 31.400,00 

054/2014 PROJETO – MBA 
GESTÃO DE PESSOAS 

200.298-1 24.454 549,59 

055/2014 PROJETO – ATERRO 200.171-3 1506386 1.910,00 
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4.7 Convênios e Contratos firmados em 2014 

 

ÓRGÃO NÚMERO VALOR (R$) 

UFT 48 11.444.737,45 

GOVERNO DO 
ESTADO 

2 1.899.076,63 

OUTROS 16 1.281.022,60 

TOTAL 66 14.624.836,68 

 

4.8 Bolsas de Ensino, Pesquisa ou Extensão disponibilizadas para a 

UFT 

 

Durante o ano de 2014, a FAPTO, através dos projetos gerenciados, 

ofertou 18 bolsas de pesquisa e/ou extensão para pesquisadores da 

UFT. 

 

4.9 Estagiários vinculados a UFT 

 

Através dos projetos gerenciados, a FAPTO disponibilizou 32 vagas de 

estágios para estudantes de graduação da UFT. 

SANITÁRIO 

056/2014 PROJETO – 
ESPECIALIZAÇÃO EM 
PRODUÇÃO DE 
RUMINANTES 

200.302-3 3123429 4.322,02 

057/2014 PROJETO – BIO PCR 
ANALISES 

200.241-8 6.784 1.860,00 

058/2014 PROJETO – BIO PCR 
ANALISES 

200.241-8 6.783 380,00 

059/2014 PROJETO – MBA 
GESTAO DE PESSOAS 
E COACHING - 
ARAGUAÍNA 

200.360-0 6727 425,00 

060/2014 PROJETO – I SEMANA 
ACADEMICA 
INTEGRADA DE 
BIOTECNOLOGIA 

200.241-8 39 1.291,50 

 061/2014 PROJETO – DO CAMPO 
P/ CAMPUS 

200.201-9 52325 1.246,00 

062/2014 PROJETO – CAOMA 200.172-1 1.380 330,00 

063/2014 PROJETO – 
MESTRADO EM 
MODELAGEM 
COMPUTACIONAL DE 
SISTEMAS 

200.333-3 383705 15.158,37 

TOTAL R$ 
249.164,88 
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5 AVALIAÇÃO DE ASPECTOS RELACIONADOS À EXECUÇÃO DOS 

PROJETOS 

 

 

5.1 Atendimento as normatizações constante do Decreto nº 

7.423/2010 

 

O Decreto nº 7.423/2010 destaca 03 pontos para as Fundações de Apoio a 

seguirem. A FAPTO apresentou em seu relatório de atividades (2014): 

 

a) Projetos de pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, eventos e 

Prestação de Serviços desenvolvidos com a participação da fundação 

de apoio contaram com percentual superior a 2/3  

 

b) Aprovação dos projetos pelos órgãos acadêmicos competentes da 

instituição apoiada (art. 6°, § 2°). Todos os projetos de pesquisa e 

extensão contaram com a aprovação dos colegiados competentes. 

 

c) Incorporação, à conta de recursos próprios da instituição apoiada, de 

parcela dos ganhos econômicos decorrentes dos projetos desenvolvidos 

com a participação das fundações de apoio (art. 6° § 13).A FAPTO 

repassou a UFT, a título de restituição institucional o montante de R$ 

67.799,07 e também realizou doações de bens e equipamentos a UFT 

no montante de R$ 249.164,88. 

 

 

5.2 Avaliação dos Projetos Executado com Apoio da Fundação 

 

Nesta seção apresentar-se-á a análise dos dados obtidos pelo 

instrumento aplicado juntos aos pesquisadores. O instrumento de Avaliação 

dos Projetos Executados com Apoio da Fundação foi encaminhado via Google 

Docs. para 94 e-mails de coordenadores de projeto. Responderam ao 

questionário online 43 professores, o equivalente a 45,74% do universo da 

pesquisa, que eram todos os coordenadores de projeto, portanto um número 

bastante representativo.  

Na primeira questão, foi abordado o tempo de coordenação de projetos 

na FAPTO. Os resultados demonstraram que 41,9% dos coordenadores 



20 
 

possuem mais 03 (três) anos na coordenação dos projetos, conforme 

evidenciado no gráfico 1.  

 

 

Gráfico 1. Há quanto tempo você coordena projetos na Fapto. 

Fonte: Resultado obtido na questão 1 do instrumento, 2015. 

 

 

Os resultados da segunda questão do instrumento revelam que, dos 43 

pesquisadores que responderam a pesquisa, 53,5% coordenam projetos de 

pesquisa ou extensão.  

 

 

Gráfico 2. Qual o tipo de projeto você possui na Fapto. 

Fonte: Resultado obtido na questão 2 do instrumento, 2015. 
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Na questão abaixo podemos verificar que dentre os 43 entrevistados, 

41,9% optaram pela Fapto para administrar o seu projeto.   

 

 

 

Gráfico 3. A decisão para escolha da FAPTO para administrar o projeto 

Fonte: Resultado obtido na questão 3 do instrumento, 2015. 

 

 

A quarta questão visava averiguar quanto à facilidade de 

reconhecimento da logomarca da FAPTO. Com esse questionário, foi possível 

verificar que 65,1% dos pesquisadores participantes consideram a logomarca 

da FAPTO, fácil ou muito fácil de ser reconhecida. Conforme representado no 

gráfico abaixo. 

 

 

 

Gráfico 4. A logomarca que representa a Fapto 

Fonte: Resultado obtido na questão 4 do instrumento, 2015. 
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Já na quinta questão do instrumento, indagou-se junto aos 

pesquisadores, como estes avaliam a facilidade em obter informações junto à 

Fundação.  Podemos verificar que 62,8% dos entrevistados, consideram fácil 

ou muito fácil a obtenção de informações junto à Fapto, o que demonstra a 

capacidade do corpo técnico da fundação e a facilidade no acesso ao sistema 

de gerenciamento de projetos. 

 

 

 

Gráfico 5. Como você avalia a facilidade em obter informações junto à Fundação 

Fonte: Resultado obtido na questão 5 do instrumento, 2015. 

 

 

A sexta questão, objetivava averiguar como os pesquisadores avaliam 

o atendimento dos funcionários da Fundação. Foi possível verificar que 81,40% 

dos entrevistados consideram o atendimento da FAPTO, bom ou excelente. 

Dessa forma, a Fundação considera assertiva a decisão de continuar 

investindo na capacitação dos colaboradores. Como evidenciado no gráfico 

abaixo. 
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Gráfico 6. Como você avalia o atendimento dos funcionários da Fundação 

Fonte: Resultado obtido na questão 6 do instrumento, 2015. 

A sétima questão tinha como objetivo, verificar com os coordenadores, 

quanto à ações do projeto gerenciado pela FAPTO, houve algum tipo de apoio 

ou interesse da Fundação em divulga-las. Neste sentido verificou-se que 48,9% 

dos pesquisadores consideram que FAPTO tem interesse em divulgar as ações 

do projeto gerenciado. 

 

 

Gráfico 7. Quanto às ações do projeto gerenciado pela FAPTO houve algum tipo de 

apoio ou interesse da Fundação de divulga-las 

Fonte: Resultado obtido na questão 7 do instrumento, 2015. 

 

 

O questionamento relacionado à transparência de informações 

financeiras foi medido através da questão oitava do instrumento, e nos mostrou 

que 39 entrevistados, ou seja, 90,7% acredita que as informações referentes à 

execução financeira do projeto, são tratadas, pela fundação, de forma 

transparente ou muito transparente. 
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Gráfico 8. Com relação as informações que tratam da execução financeira do seu 

projeto, você considera a fundação 

Fonte: Resultado obtido na questão 8 do instrumento, 2015. 

 

Os entrevistados, também foram questionados sobre a conveniência da 

utilização dos serviços da FAPTO. Dentre os 43 entrevistados, 36 pessoas 

(83,8%) consideram convenientes os serviços da Fundação. Conforme 

apresenta o gráfico abaixo. 

 

 

Gráfico 9. Quão conveniente é a utilização dos serviços da FAPTO 

Fonte: Resultado obtido na questão 9 do instrumento, 2015. 

 

 

A questão 10 nos apresentou a visão que os coordenadores têm da 

Fundação com relação aos seus serviços. Dos pesquisadores entrevistados 

86% acreditam que a FAPTO preste um serviço profissional. 
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Gráfico 10. Quão profissional são os serviços ofertados pela FAPTO 

Fonte: Resultado obtido na questão 10 do instrumento, 2015. 

 

Já a questão 11, buscou averiguar se os entrevistados recomendariam 

a FAPTO. Com esse instrumento, conseguimos verificar que 81,4%, 

recomendariam ou provavelmente recomendariam a fundação para outros 

pesquisadores ou para outras instituições. 

 

 

Gráfico 11. Você recomendaria a FAPTO para outros pesquisadores ou para outras 

instituições 

Fonte: Resultado obtido na questão 11 do instrumento, 2015. 

 

Com relação às informações disponibilizadas no site da FAPTO, foi 

possível constatar através da questão 12 que 65,1% dos pesquisadores 

entrevistados, consideram que as informações disponíveis supram as suas 

necessidades. Conforme evidenciado no gráfico abaixo. 
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Gráfico 12. Em relação às informações disponibilizadas, o site da fundação supre suas 

necessidades 

Fonte: Resultado obtido na questão 12 do instrumento, 2015. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados obtidos a partir dos levantamentos realizados 

demonstram que a Fundação de Apoio Científico e Tecnológico do Tocantins – 

FAPTO segue a rigor o arcabouço jurídico que envolve a relação com a 

Universidade Federal do Tocantins – UFT.  

Com os dados apresentados neste relatório, foi possível constatar a 

situação regular da fundação perante todos os órgãos da Administração 

Pública, especialmente o Ministério Público, órgão responsável pelo seu 

velamento. 

Quanto ao aspecto que trata da gestão de projetos por meio da 

FAPTO, pôde-se constatar na Avaliação de Desempenho que a UFT obteve 

ganhos de eficiência, contribuindo assim com o desenvolvimento institucional. 

Por fim, vale ressaltar que muito mais que a comprovação dos 

aspectos legais são os ganhos de eficiência alcançados pela UFT por meio 

desta relação, os quais podem ser evidenciados por meio da elevação da 

produção acadêmica, pela aprovação de novos mestrados e doutorados e 

pelas várias ações realizadas, possibilitando desta forma, que a Universidade 

alcance cada vez mais o cumprimento de sua missão institucional. 
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