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Avaliação de desempenho  
 

O Decreto 7.423/2010 que regulamentou a Lei no 8.958/1994, em seu Art. 

5º estabelece a necessidade de regular avaliação de desempenho que 

demonstre os ganhos de eficiência obtidos pelas Universidades na gestão de 

projetos realizados com a colaboração das Fundações de apoio. Esta avaliação 

compreende parte da documentação necessária para o pedido de renovação de 

credenciamento junto ao MEC/MCTI. Mais que uma peça para o 

credenciamento, esta avaliação deve demonstrar a relevância das Fundações 

de apoio na gestão de projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento 

institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, inclusive na gestão 

administrativa e financeira necessária à execução desses projetos.  

A Fundação de Integração Amazônica – FIAM, encontra-se credenciada 

como Fundação de Apoio da Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA 

conforme disposto na Portaria Conjunta nº 7 de 21/02/2017, com vigência até 

21/02/2022 de acordo com o definido pela Portaria Conjunta nº 42 de 24/07/2017 

que prorrogou o prazo dos credenciamentos vigentes para 5 anos. Neste 

momento, para a renovação do credenciamento, quinquênio 2022-2027, 

apresentamos este documento que demonstra o desempenho da FIAM no apoio 

aos projetos de interesse da Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA, 

no período 2017-2021. 
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Indicadores  
 

A FIAM tem atuado no apoio às atividades da UFOPA no que tange às 

fases de prospecção de oportunidades; apoio na elaboração de projetos; 

negociação financeira, técnica e jurídica até a aceitação do projeto pelo agente 

financiador e formalização do instrumento legal; o gerenciamento técnico-

administrativo-financeiro durante a execução do projeto; bem como, sua 

finalização na fase de prestação de contas e encerramento.  

Para o gerenciamento dos projetos, a FIAM aplica boas práticas de 

compliance em seus instrumentos jurídicos, seja ele em licitações, contratos, 

termo de cooperação entre outros de modo a assegurar mais efetividade na 

aprovação dos projetos de ensino, pesquisa e extensão pelas instâncias 

acadêmicas competentes, previamente à sua execução.  

Neste relatório foram definidos os seguintes indicadores e parâmetros 

objetivos capazes de mensurar e avaliar a contribuição da FIAM como entidade 

de apoio à UFOPA, na execução de projetos de ensino, pesquisa, extensão, 

desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estimulo à inovação:  

Projetos apoiados e recursos captados;  

• Porte dos projetos pactuados;  

• Unidades administrativas assistidas;  

• Participação das fontes de financiamento;  

• Participação de pessoal da UFOPA na execução dos projetos;  

• Bolsas;  

• Infraestrutura física e laboratorial;  

• Quantitativo de processos de compras;  

• Repasses recolhidos à UFOPA;  

• Aplicação de recursos em projetos;  

• Operações financeiras;  

• Prestação de contas;  
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• Transparência; e  

• Índice de desempenho fundacional.  
 

Projetos apoiados e recursos captados.  
 

Reflete o esforço no estabelecimento de parcerias para a execução de 

projetos e a capacidade administrativa financeira aplicada a gestão de recursos 

consignados em projetos da UFOPA.  

Percebe-se a evolução no número de projetos gerenciados e no volume 

de recursos movimentados ao longo do período.  

 

PERÍODO QUANTIDADE RECURSOS (R$) 

2017 0 0 

2018 3 R$ 405.363,11 

2019 8 R$ 486.299,55 

2020 15 R$ 2.083.977,33 

2021 11 R$ 3.696.008,50 

ACUMULADO 37 R$ 6.671.648,49 
Tabela 1 - Evolução do quantitativo de projetos apoiados e recursos movimentados. 

 

 

Os projetos novos celebrados a cada ano, demonstram um perfil de 

crescimento não só no número de projetos novos firmados a cada ano, como no 

valor total pactuado. 

 
 

Porte dos projetos pactuados  
 

Reflete a capacidade técnica, administrativa e financeira da FIAM em 

gerenciar projetos independente do porte e com a mesma qualidade gerencial.  

Os projetos foram classificados por faixas de valores em relação a receita 

pactuada junto aos instrumentos legais celebrados com a FIAM, da seguinte 

maneira:  

✓ Projeto de até R$ 50.000,00  
 

✓ Projeto de até R$ 100.000,00  
 

✓ Projeto de até R$ 500.000,00  
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✓ Projeto de até R$ 1.000.000,00  

 
✓ Projeto de até R$ 5.000.000,00  

 

Considerando esta classificação os projetos novos celebrados pela Fiam 

em cada exercício apresentaram a seguinte distribuição: 

 

RECURSOS (R$) 

PERÍODO 

2017 2018 2019 2020 2021 

QTD QTD QTD QTD QTD 

Até 50.000,00 - - 5 9 5 

Até 100.000,00 - - 2 1 1 

Até 500.000,00 - 3 1 4 4 

Até 1.000.000,00 - - - 1 1 

Até 5.000.000,00 - - - - - 

ACUMULADO - 3 8 15 11 

 

Percebe-se o aumento de projetos mais expressivos e de valores 

contratados mais significativos no decorrer do ano de 2019, consagrando a 

capacidade institucional da FIAM em gerir ações de maior complexidade técnica 

e financeira. 

 

Unidades administrativas assistidas  
 

Reflete a internalização da FIAM como fundação de apoio à UFOPA e sua 

capacidade de apoiar projetos em diferentes áreas do conhecimento.  

A FIAM está presente em quase todos os setores da UFOPA, atuando no apoio 

a gestão de projetos em todas as suas fases, desde a negociação, gestão e 

finalização com a prestação de contas.  

Além dos setores, as Pró–Reitorias e as unidades como a Fazenda 

Experimental e o Navio Abaré nos quais a FIAM participa da gestão, compõe as 

unidades assistidas pela Fundação.  

Este amplo campo de atuação, somente é possível graças ao objetivo da 

FIAM previsto em seu estatuto, que define:  
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Art.5º. A FIAM têm por finalidade prestar assistência à pesquisa, à ciência, à 

inovação e à inclusão social, contribuindo para o desenvolvimento social, 

econômico, científico e tecnológico, mediante a estruturação e gestão 

sustentável de ambientes de inovação capazes de potencializar as atividades de 

pesquisa científica e tecnológica; a introdução de inovações e a transferência de 

tecnologia, bem como criar e consolidar empreendimentos de relevância 

regional, nacional e internacional em desenvolvimento de pesquisa científica e 

tecnológica e de novas tecnologias, produtos, processos e tecnologias sociais. 

 

Participação das fontes de financiamento  
 

Reflete a capacidade de manutenção das parcerias com os principais 

segmentos da economia.  

A atuação da FIAM junto à UFOPA, na formalização de Contratos, 

Acordos ou Convênios para a gestão e execução dos projetos oriundos na 

própria UFOPA, reflete na identificação das principais fontes de recursos de 

projetos geridos pela Fundação. Assim, tem-se que a grande participação de 

recursos de repasses da UFOPA relativos a recursos próprios, na sua maioria 

de recursos oriundos Termos de Execução Descentralizada de diferentes órgãos 

para projetos de interesse. 

De forma geral a FIAM manteve as participações das parceiras 

apresentando uma carteira diversas instituições públicas e privadas apoiadoras 

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

para a UFOPA. 

Todo recurso é aplicado conforme definido nos Plano de Trabalho de cada 

projeto e está sujeito a auditoria pelos agentes financiadores e de controle, além 

da auditoria independente contratada pela FIAM. 

 

Infraestrutura física e laboratorial  
 

Demonstra os investimentos dos projetos gerenciados pela FIAM em 

ampliação e modernização da infraestrutura laboratorial da UFOPA.  
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Seguindo a previsão dos orçamentos em projetos a FIAM faz a aquisição 

de bens e a posterior transferência para o patrimônio da UFOPA na medida da 

autorização dos agentes financiadores. 

 

Bolsas  
 

A maioria dos projetos interveniados pela FIAM com a participação de 

servidores e alunos nas atividades executadas pela UFOPA com apoio da FIAM. 

 

Processos de compras  
 

A FIAM demonstra expertise seguindo compliance em adquirir bens e 

contratar serviços previstos em projetos, inclusive com importação de 

equipamentos com gerenciamento dos recursos oriundo de projetos 

interveniados,  em consonância atendendo as legislações especificas. 

 

Repasses à UFOPA 
 

A FIAM no cumprimento legal das suas diretrizes, efetiva o repasse direto 

de recursos à conta específica, através de projetos conforme previsão nos 

Planos de Aplicação definidos na legislação e nas normas internas da 

Universidade. 

 

Operações financeiras  
 

Reflete o volume e a agilidade de operações de pagamentos exigidos pela 

execução dos projetos da UFOPA, apoiados pela FIAM. O volume de recursos 

movimentados reflete diretamente na quantidade de procedimentos e operações 

financeiras necessárias para a gestão dos projetos. 

A partir de 2021, com a implantação do Sistema ERP-Protheus com 

diferentes módulos em operação, houve a integração das unidades da FIAM e a 

otimização de procedimentos. 

mailto:fiam.ufopa@gmail.com
mailto:fiam.setorfinanceiro@gmail.com


Fundação de Integração Amazônica 

Mantenedora da 
Universidade Federal do Oeste do Pará 

CNPJ 23.778.639/0001-06 

                             Fundação de Integração Amazônica 

Rua Raimundo Fona, 500 – Sala 20, Salé - Fone 93 3222-9757 
CEP: 68040-260 - Santarém - PA 

e-mail: fiam.ufopa@gmail.com 
fiam.setorfinanceiro@gmail.com 

fiam.setortecnico@gmail.com 
Portalfiam.org 

 

Prestação de contas  
 

A expertise da FIAM junto à sua assessoria contábil na finalização dos 

projetos (prestação de contas aos financiadores), gerenciados pela FIAM. As 

prestações de contas são enviadas na forma parcial, durante a execução do 

projeto, quando solicitadas pelos financiadores, e final em até 60 dias após o 

encerramento do projeto. 

 

 
Transparência  
 
Portal da Transparência 

 

Desde 2010, com a alteração da Lei nº 8.958/94 para prever a divulgação 

de dados sobre os projetos firmados e mantidos pela fundação de apoio com as 

Instituições Federais de Ensino Superior e demais instituições de ciência e 

tecnologia, a FIAM passou a manter em seu site os dados sobre os projetos 

gerenciados em apoio à UFOPA, conforme determinado pela legislação.  

Desde então a FIAM vem aprimorando este canal de informação, 

atendendo as orientações preconizadas pelo Tribunal de Contas da União e 

Controladoria Geral da União.  

O Portal Transparência Fiam - www.portalfiam.org, é de fácil acesso e 

todas as informações disponíveis são automaticamente atualizadas devido a 

integração do Portal com o sistema de gestão dos projetos. Desta forma o Portal 

atende as determinações legais e presta contas à sociedade dos recursos 

utilizados pela Fundação, fornecendo informações sobre o projeto e a 

pagamentos e recebimentos executados, de acordo com as boas práticas da 

transparência na gestão de recursos públicos. 

 
 
 
 
 

mailto:fiam.ufopa@gmail.com
mailto:fiam.setorfinanceiro@gmail.com


Fundação de Integração Amazônica 

Mantenedora da 
Universidade Federal do Oeste do Pará 

CNPJ 23.778.639/0001-06 

                             Fundação de Integração Amazônica 

Rua Raimundo Fona, 500 – Sala 20, Salé - Fone 93 3222-9757 
CEP: 68040-260 - Santarém - PA 

e-mail: fiam.ufopa@gmail.com 
fiam.setorfinanceiro@gmail.com 

fiam.setortecnico@gmail.com 
Portalfiam.org 

Portal do Coordenador  

 

O Portal do Coordenador é uma ferramenta integrada aos sistemas 

administrativos, fornecendo informações em tempo real, sobre o andamento dos 

projetos.  

Destinado a consulta e acompanhamento de cada Projeto pelos 

respectivos coordenadores, o Portal do Coordenador também contribui para a 

aumentar a transparência e eficiência do trâmite dos processos internos, em 

busca de maior agilidade.  

O Coordenador tem informações e serviços necessários à gestão dos 

projetos por meio do Portal, como plano de trabalho, recursos empenhados e 

gastos, saldos, trâmite de protocolos, reservas de passagens, documentos, 

dentre outras aplicações.  

 
Portal do Fornecedor  

 

Para melhorar o desempenho em procedimentos de compras, está em 

desenvolvimento a ferramenta Portal do Fornecedor que permitirá o cadastro de 

fornecedores de produtos e serviços com a atualização de documentos 

pertinentes aos processos licitatórios. Com a entrada em funcionamento deste 

Portal, espera-se a maior participação de empresas e a diminuição do tempo de 

resposta nos processos de compras, dando mais agilidade ao processo com 

reflexos diretos na execução dos projetos e satisfação dos coordenadores. 

 

INDICADORES DE DESEMPENHO FUNDACIONAL  
 
Desempenho Financeiro  

 

A Figura 1 ilustra a evolução da relação entre a despesa total, realizada 

pela Fundação, considerando todas as despesas dos projetos (pessoal, 

encargos, material de consumo, material permanente, livros etc), e a despesa 

com manutenção da Fundação (exclusive convênios). Neste gráfico, observa-se 
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que as despesas com manutenção da Fundação mantêm-se baixas em relação 

ao total de despesa dos projetos. 

 
Figura 1. Evolução da relação despesa total x despesa da Fundação (exclusive convênios) 

no período de 2017 a 2020. 

Fonte: Demonstrativo do Resultado do Exercício FIAM 
 

Desempenho do Custo de Contratação  

 

O primeiro eixo de indicadores apresentado trata do desempenho do 

custo de contratação fundacional e pode avaliar os ganhos de eficiência obtidos 

na gestão desses recursos em comparação ao custo para efetivação dos 

respectivos contratos.  

Em particular nesse indicador é avaliado o valor de repasse à FIAM em 

cada contrato e comparado ao “Demonstrativo de Resultado de Exercício 2020 

da FIAM”.  

Custo de Despesas FIAM: Este índice é calculado dividindo-se as 

despesas operacionais administrativas da FIAM em relação à Receita Total 

apresentada em seu DRE 2020. 

Receita Total = R$ 3.251.690,53  

Despesas Operacionais Administrativas = R$ 111.497,61  

Custo de Despesas FIAM =R$ 
111.497,61

3.251.690,53
  =3,429% 

Índice Custo de Contratação: Trata-se da diferença entre o Custo de Despesas 
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FIAM e o Custo de Contratação. Na presente análise de desempenho e dado 

que o valor repassado à FIAM é fixado, em média de 8% o índice indica um 

ganho de eficiência de custo, por parte da FIAM, em 4,571%.   

Este valor de 4,571% do custo de contratação reflete sobre o ganho de 

escala geral da fundação, representando uma melhor utilização dos recursos, 

logo reflete um aspecto positivo sob a ótica da estabilidade fundacional 

mostrando segurança na gestão dos recursos, manutenção dos projetos e 

acordos vinculados.  

Vale ressaltar que esse índice não representa um ganho individual por 

projeto/acordo firmado, mas a eficiência média na gestão dos projetos, de modo 

que o índice se apresenta como um indicador de eficiência de gestão de recursos 

de maior e menor montante. Assim, percebe-se a fundação tem apresentado 

capacidade para gerir ações de maior complexidade técnica e financeira. 

 
Desempenho Financeiro  
 

Dividindo-se as despesas administrativas totais da Fundação pelos 

recursos totais de todos os projetos por ela gerenciados, observa-se um ganho 

de eficiência.  

Recursos totais geridos = R$ 3.251.690,53  

Despesas Administrativas totais = R$ 34.767,07 

Custo de Despesas FIAM =R$ 
34.767,07

3.251.690,53
  =1,069% 

Ressalte-se que quanto menor a relação, maior a eficiência, gerando um 

indicador de autossuficiência econômica. Portanto, observa-se um aumento da 

eficiência em relação ao exercício de 2019. 

Estes indicadores mostram uma melhoria na eficácia e eficiência das operações 

da FIAM, sobretudo no período de 2019 a 2020, se deve a realização de 

investimentos na implementação de um sistema de gestão de projetos, Sistema 

Conveniar. E este sistema tem proporcionado melhorias nas condições de 

atendimento aos coordenadores de projetos e parceiros institucionais, 

transparência e controles que requerem cuidados permanentes e investimentos 
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constantes para a manutenção da boa governança na gestão de projetos 

buscada pela FIAM.  

Este investimento se fez necessário, visto que fundação vem trabalhando, 

desde 2019, com um crescente aumento de recursos, fato que demanda maior 

padronização das operações de  gestão dos projetos. Logo o sistema contratado 

tem a função de Este aumento de captação de recurso tem ocorrido com, 

praticamente, o mesmo quadro de pessoal administrativo, fato que evidencia os 

níveis de eficiência e eficácia da fundação.  

A implementação destes sistemas tem permitido a FIAM, enquanto 

instituição de apoio à UFOPA na gestão de projetos, ser mais eficaz ao aumentar 

os recursos via aumento do número de projetos executados pelos pesquisadores 

da UFOPA, bem como consegue ser mais eficiente quando se observa o total 

das despesas administrativas totais da Fundação em comparação aos recursos 

totais de todos os projetos gerenciados. Logo a FIAM tem conseguido ser efetiva 

no apoio a UFOPA. Ressalte-se que quanto menor o índice, maior a eficiência.  

Para isso, e considerando as sazonais crises econômicas, a FIAM 

também vem trabalhando para sua sustentabilidade por meio da captação de 

recursos em atividades previstas em seu Estatuto.  

Outro parâmetro que pode ser analisado em conjunto é a evolução da 

receita da FIAM oriunda de Recuperação de Custos Operacionais - RCO ou 

Despesas Operacionais e Administrativas – DOA que se mantem favorável em 

relação ao total de recursos gerenciados a cada ano. 

Atendendo as orientações dos órgãos de Controle, a FIAM pretende 

implantar metodologia própria de cálculo das Despesas Operacionais 

Administrativas – DOA, que considera a mensuração do esforço e trabalho em 

cada projeto baseado no Plano de Trabalho/Aplicação. 

 
Considerações Finais 
 

Na análise dos dados para a confecção deste relatório, constatou-se a 

importância da Fundação de Integração Amazônica, para a execução de projetos 

de pesquisa, de extensão, de inovação e do incentivo à cultura. A realização das 
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ações de ensino, pesquisa e extensão da UFOPA e a difusão dos conhecimentos 

gerados para a sociedade têm sido facilitados pelo trabalho desenvolvido pela 

Fundação, em harmonia com a administração superior da Universidade, dos 

institutos e dos campi.  

Este relato de Avaliação de Desempenho vem cumprir com as exigências 

legais para o recredenciamento da FIAM como fundação de apoio da UFOPA e, 

mais importante, vem demonstrar a atuação da FIAM no apoio aos projetos de 

interesse da Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA. 

Percebe-se neste documento um aumento de eficácia e eficiência na 

gestão dos projetos considerando a equipe de profissionais da administração 

que, mesmo mantendo-se praticamente inalterada, vem atuando junto a um 

crescente volume de recursos e rotinas cada vez maiores e mais complexas.  

A cada ano novos desafios são colocados para as fundações de apoio para 

atender com qualidade e transparência a todas as demandas da instituição 

apoiada. 

O trabalho consiste em dar agilidade, manter a ampliar transparência, 

reduzir custos, aumentar a captação e propiciar a melhor qualidade nos serviços 

em atendimento aos interesses dos projetos da UFOPA. 
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