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DECISÃO 

O Conselho Universitário da Universidade Federal de Minas Gerais, na 

reunião realizada em 28 de março de 2017, considerando a Lei n
o
 8.958, de 

20/12/1994, e o Decreto n
o
 7.423, de 31/12/2010, que dispõem sobre a relação entre 

as Instituições Federais de Ensino e as Fundações de Apoio, em especial a exigência 

contida na alínea “c” do art. 5
o
 do referido Decreto, a qual estabelece que o pedido de 

renovação do ato de registro e credenciamento de Fundação de Apoio deve ser 

instruído com a avaliação de desempenho aprovada pelo órgão colegiado superior da 

instituição apoiada, baseada em indicadores e parâmetros objetivos demonstrando os 

ganhos de eficiência obtidos na gestão de projetos realizados com a colaboração das 

fundações de apoio, decide: 

determinar que a avaliação de desempenho de cada Fundação de Apoio no 

âmbito da UFMG será feita bianualmente pelo Conselho Universitário, com base nos 

indicadores e parâmetros objetivos, expressos no documento anexo, o qual deverá ser 

preenchido pelas Fundações de Apoio e apresentado juntamente com seu relatório 

anual de gestão, acompanhado das demonstrações contábeis do exercício anterior, 

para prévia análise da Comissão de Orçamento e Contas e tomada de decisão pelo 

Conselho Universitário. 

Belo Horizonte, 28 de março de 2017. 

 

 

 

Professor Jaime Arturo Ramírez 

Presidente do Conselho Universitário 
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Anexo à Decisão do Conselho Universitário de 28/03/2017 

 

 

 

AVALIAÇÃO BIANUAL DE DESEMPENHO 

 

DAS FUNDAÇÕES DE APOIO 

 

NO ÂMBITO DA UFMG 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES E PARÂMETROS DE EFICIÊNCIA 

APRESENTADOS NOS ÚLTIMOS DOIS EXERCÍCIOS 
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Fundamento legal:  

Decreto n
o
 7.423, de 31/12/2010 

Art. 5
o
, alínea “c”: 

[...] c) avaliação de desempenho, aprovada pelo órgão colegiado superior da 

instituição apoiada, baseada em indicadores e parâmetros objetivos demonstrando 

os ganhos de eficiência obtidos na gestão de projetos realizados com a colaboração 

das fundações de apoio;  
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Identificação da Fundação de Apoio 

 

Razão Social: 

 

 

 

CNPJ: 

Endereço: 

 

 

Representante(s) legal(is) com CPF: 

 

 

 

 

 

Missão Institucional:  

 

 

 

 

 

 

 

Âmbito de atuação na UFMG: 

 

 

 

 

Data de criação:  ___ / ___ / _____ 

Data do último credenciamento: ___ / ___ / ____ 

- Portaria n
o
: _____________ 

- Data de publicação no Diário Oficial da União-DOU: ___/____/_____ 
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1 Quesitos relativos à regularidade fiscal e ao controle finalístico da Instituição 

apoiada 

1.1 Regularidade Fiscal: 

- As certidões fiscais estão regulares perante os fiscos: 

. Municipal: __________ 

. Estadual: ____________ 

. Federal: _____________ 

- A certidão de débito trabalhista encontra-se regular? ___________ 

1.2 Data da ratificação pelo Conselho Universitário da UFMG da aprovação do 

Relatório Anual de Gestão da Entidade pelo Conselho Curador da Fundação: 

- Exercício de 20___: __ /__ / _______ 

- Exercício de 20___: __ /__ / _______ 

2 Quesitos relativos ao desempenho gerencial da Entidade 

2.1 Número total de projetos gerenciados: 

- Exercício de 20___: ______ 

- Exercício de 20___: ______ 

2.2 Valor total gerenciado e origem: 

- Exercício de 20___:  

. Público: R$_____________ 

. Privado: R$ ____________ 

- Exercício de 20___:  

. Público: R$_____________ 

. Privado: R$ ____________ 

2.3 Valor médio por projeto gerenciado: 

- Exercício de 20___: R$ _____________ 

- Exercício de 20___: R$ _____________ 

2.4 Principais financiadores / concedentes / contratantes, indicando nome, número de 

projetos e volume de recursos em percentual dos recursos gerenciados) 

- Exercício de 20___:  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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- Exercício de 20___: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2.5 Total de pessoal contratado em regime da CLT para atuação direta em projetos: 

- Exercício de 20___: _____________ 

- Exercício de 20___: _____________ 

2.6 Total de aquisição de bens e serviços (valor total): 

- Exercício de 20___: R$ ________________ 

- Exercício de 20___: R$ ________________ 

2.7 Recursos transferidos à UFMG, como previsto no art. 4
o
 da Resolução do 

Conselho Universitário n
o
 10/2004, de 18/11/2004, que estabelece normas gerais 

para a contratação de Fundações de Apoio no âmbito da UFMG: 

- Exercício de 20___: R$____________ 

- Exercício de 20___: R$____________ 

2.8 Valor deficitário total de projetos, cujos recursos destinados a despesas 

operacionais são insuficientes (evidenciando o papel da Fundação na 

viabilização na execução dos projetos): 

- Exercício de 20___:  R$____________ 

- Exercício de 20___:  R$____________ 

2.9 Patrimônios de projetos gerenciados pela Fundação transferidos para a UFMG 

(indicar número de itens e valor total): 

- Exercício de 20___:  

- Número de itens: _____________R$____________ 

- Exercício de 20___:  

- Número de itens: _____________R$____________ 

2.10 Número total de bolsistas e valor total de bolsas pagas por meio de projetos 

gerenciados pela Fundação para pessoas relacionadas com a UFMG, incluindo 

professores, servidores técnico-administrativos em educação e alunos: 

- Exercício de 20___:  _____  /  R$ _____________ 

- Exercício de 20___: _____  /  R$ _____________ 
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2.11 Número de estagiários remunerados pela Fundação e valor total correspondente: 

- Exercício de 20___: _________    R$ _____________ 

- Exercício de 20___: _________   R$ _____________ 

2.12 Número de profissionais autônomos (contribuintes individuais) remunerados 

pela Fundação e valor total correspondente:  

- Exercício de 20___: _________  R$ _______________ 

- Exercício de 20___: _________  R$ _______________ 

2.13 Prestação de contas de projetos de pesquisa, extensão e ensino:  

- Exercício de 20___: ______________ 

- Exercício de 20___: ______________ 

3 Informações descritivas 

3.1 Outras informações específicas da Fundação, avaliadas e julgadas pertinentes, 

incluindo indicadores e parâmetros objetivos que evidenciem ganhos de 

eficiência obtidos na gestão de projetos realizados com a colaboração da 

Fundação, além de demonstrar as ações da Entidade que auxiliam na execução da 

missão da UFMG (máximo de 500 palavras) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3.2 Ferramentas e mecanismos de gestão adotados pela Fundação na gestão de 

projetos:  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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3.3 Iniciativas da Fundação com a UFMG, que fortaleça seu papel junto à sociedade 

e/ou projetos sociais administrados pela Fundação. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3.4 Outras informações específicas da Fundação avaliadas e julgadas pertinentes. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4 Quesitos relativos ao cumprimento do Decreto n
o
 7.423/2010 

4.1 Número anual de docentes, discentes, técnico-administrativos em educação e 

bolsistas, participantes dos projetos vinculados à UFMG e remunerados pela 

Fundação: 

 

- Exercício de 20___: 

. Docentes: _____ 

. Servidores técnico-administrativos em educação: _____ 

. Discentes: _____ 

. Bolsistas: _____ 

 

- Exercício de 20___: 

. Docentes: _____ 

. Servidores técnico-administrativos em educação: _____ 

. Discentes: _____ 

. Bolsistas: _____ 
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4.2 Percentual de docentes, discentes, técnico-administrativos em educação e 

bolsistas vinculados à UFMG participantes dos projetos em relação ao total de 

participantes: 

 

- Exercício de 20___: 

. Docentes: _____ % 

. Servidores técnico-administrativos em educação: ____ % 

. Discentes: _____ % 

. Bolsistas: _____ % 

 

- Exercício de 20___: 

. Docentes: _____ % 

. Servidores técnico-administrativos em educação: ____ % 

. Discentes: _____ % 

. Bolsistas: _____ % 

4.3 Valor total do repasse à UFMG referente à Resolução do Conselho Universitário 

n
o
 10/95, 30 de novembro de 1995, que estabelece os critérios para a prestação 

de serviços no âmbito da UFMG: 

- Exercício de 20___: R$ _______________ 

- Exercício de 20___: R$_______________ 

4.4 Percentual médio de repasse à UFMG em relação aos projetos captados (itens 

4.3÷  2.1 ÷ 2.3 X 100) 

- Exercício de 20___: _____ % 

- Exercício de 20___: _____ % 

 


