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 A Fundação de Apoio Universitário - FAU visa dar suporte ao 
desenvolvimento da inovação e da pesquisa científica e tecnológica, criando 
condições mais propícias para que a Universidade Federal de Pelotas 
estabeleça relações com o ambiente externo através de convênios e 
contratos.
 Neste sentido, este relatório tem a finalidade de apresentar de forma 
sucinta os projetos administrados pela Fundação, descrevendo os objetivos e 
os valores executados durante o exercício de 2021.
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 A Fundação de Apoio Universitário – FAU,  foi constituída por particulares como uma 
entidade de direito privado e sem fins lucrativos no dia 10 de junho de 1981. É regida pelo 
Código Civil e por seu estatuto social que abrange os seguintes objetivos:

 • Prestação de serviços de ordem técnica, científica, cultural de pesquisa e 
assistência;
 • Elaboração de convênios com entidades públicas ou privadas, com ou sem a 
interferência da UFPel;
 • Elaboração de convênios com a UFPel estabelecendo forma de colaboração ou 
execução de programas a atividades de mútuo interesse;
 • Desenvolver um programa de recursos próprios;
 • Manipulação, comercialização, prestação de serviços, diagnósticos, exames 
ambulatoriais e outros que poderão servir na área de saúde, desde que sejam para 
alcançar os objetivos da Instituição;
 • Cooperar com outras instituições da sociedade, inclusive IFES e ICTs, na área 
especifica de sua competência, em especial nos campos da ciência, pesquisa, cultura, 
tecnologia e inovação;
 • Captar recursos financeiros junto à iniciativa privada, a agências financiadoras 
oficiais e entidades congêneres, no Brasil e exterior;
 • Prestar serviços de consultoria, auditoria e assessoria para entes federados e 
suas entidades vinculadas, bem como para a iniciativa privada e entidades do terceiro 
setor;
 • Realizar ações e atividades que visem captar recursos e desenvolver parcerias 
com empresas privadas e entidades da administração pública municipal, estadual e 
federal;
 • Fornecer suporte técnico-científico e administrativo a instituições públicas e 
privadas, nacionais e estrangeiras, promovendo e realizando estudos, assessoria, 
consultoria, auditoria, gerenciamento e execução de projetos de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação;
 • Promover a difusão e intercâmbio de informações, conhecimento e tecnologia e a 
cooperação técnica com organismos especializados no Brasil e exterior;
 • Captação de recursos através da operação de bens e serviços dentro das 
atividades de apoio aos Projetos que executa em conjunto à UFPel, podendo, para tanto, 
abrir filiais e inscrições junto aos órgãos públicos e outras unidades em local diverso da 
sua sede, sempre mantendo a ausência de fins lucrativos de suas atividades.

 Portanto, a FAU oferece uma estrutura capaz de apoiar a execução dos projetos 
desde a sua concepção até a finalização, disponibilizando o suporte necessário ao 
desenvolvimento de iniciativas que requerem que a Universidade Federal de Pelotas 
estabeleça relações com o ambiente externo através de convênios, contratos e acordos.  
 Atualmente a FAU não está celebrando novos projetos em razão do elevado 
passivo fiscal e trabalhista que podem ocasionar bloqueios judiciais e prejudicar o bom 
andamento dos projetos e consequentemente o cumprimento do objeto.
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Soluções

 A FAU oferece uma estrutura capaz de apoiar a execução dos projetos desde a sua 
concepção até a sua finalização, disponibilizando o suporte necessário ao 
desenvolvimento de iniciativas que requerem da Universidade Federal de Pelotas relações 
com o ambiente externo através de convênios, contratos e acordos. 
 

Apoio em todas as fases do projeto
  
 Apoio em todas as fases do projeto, desde o início até a prestação de contas.

Gestão online
  
 Gestão administrativa e financeira através de um Sistema de Administração e 
Gestão Integrada – SAGI, que oferece praticidade ao Coordenador para acompanhar a 
execução do projeto facilitando as atividades dos pesquisadores, além de garantir os 
deveres de transparência preconizados pelo Art. 4º-A da Lei 8.958/94.

Execução de processos
  
 Processos nas áreas financeira, contábil, compras, importações, contratação de 
pessoal, assessoria jurídica e prestação de contas.  

Missão
  
 Promover soluções para viabilizar às iniciativas oriundas da comunidade acadêmica 
voltadas ao desenvolvimento de projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento 
institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação.

Visão
 
 Ser reconhecida pela qualidade das soluções propostas à comunidade acadêmica 
no desenvolvimento dos projetos.

Valores

Estrutura Organizacional Administrativa 

São órgãos de administração da Fundação:

Conselho Deliberativo

• Transformação;
• Criatividade;
• Comprometimento;
• Valorização das pessoas.

• Excelência;           
• Integridade;                    
• Sustentabilidade;   
• Inovação;
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Estrutura Organizacional Administrativa 

São órgãos de administração da Fundação:

Conselho Deliberativo

Conselho Fiscal

Vice-Presidente do Conselho
Maximiliano Sergio Cenci

Conselheiros Suplentes
Bruno Muller Vieira

Felipe de Lucia Lobo
Rafael Corteletti

Mira de Castro Vaz
Gabriel da Silva Barbosa
Vinicius Campos Farias

Marina Peres Bainy
Fernanda Karow Reichow

Fernanda Petry de Azevedo
Oscar José Echenique Magalhães

Inezita Silveira da Costa

Presidente do Conselho
Gilberto Loguercio Collares

Conselheiros Titulares
Maurício de Oliveira
Marcos Britto Corrêa
Luis Antonio de Avila

Vanessa Polnow Bassi da Silva 
Alexandre Fernandes Gastal

Daiane dos Passos Lima
Gustavo Maia Souza

Gisele Piedras Wienke 
Marco Aurélio Romeu Fernandes

Felipe de Souza Marques

Conselheiros Suplentes
Tomás Dalcin

Conselheiros Titulares
Antonio Lilles Tavares Machado

Nathan Levien Vanier
Mauro Sergio Avila Calderipe

III – Diretoria Executiva:
 Constituída por 01 (um) 
Diretor-Presidente, 01 (um) 
Diretor-Financeiro e 01 (um) 
Diretor-Executivo, com mandato de 02 
(dois) anos, sendo permitida uma 
recondução.

I - Conselho Deliberativo: 
 Órgão máximo da Fundação, 
composto por 12 (doze) membros efetivos 
e seus respectivos suplentes, com 
mandato de 02 (dois) anos, renovado 
anualmente pela metade, permitida a 
recondução.

II – Conselho Fiscal:
 Constituído por 03 (três) membros 
efetivos eleitos pelo Conselho Deliberativo, 
com mandato de 02 (dois) anos.
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Registro e Credenciamento MEC/MCT 
  
 O prazo dos credenciamentos vigentes de Fundações de Apoio para atuar perante 
Instituições Federais de Ensino e Pesquisa no âmbito da Lei nº 8.958/1994, foi prorrogado 
para 05 (cinco) anos, contados a partir da publicação da Portaria Conjunta nº 186, de 04 
de janeiro de 2021.

 Desta forma, o credenciamento da FAU para apoiar a UFPel passou a vigorar até 05 
04 de janeiro de 2026.

Sistema de Administração e Gestão Integrada - SAGI 
  
 O Sistema de Administração e Gestão Integrada – SAGI, é um software de gestão 
especializado que viabiliza o gerenciamento dos projetos de forma conjunta por todos os 
departamentos da Fundação.
 Além disso, possibilita que os Coordenadores realizem a gestão online de seus 
projetos através do Portal do Coordenador, incluindo as requisições e acompanhando as 
movimentações.
 Para facilitar e agilizar os processos de compra e contratações, conta com o Portal 
do Fornecedor, um local onde as organizações previamente cadastradas podem cadastrar 
as propostas e cotações, visualizar as ordens de fornecimento e de serviços e acompanhar 
a evolução de todos os processos de compras da instituição. O sistema foi implementado 
no ano de 2018 e passou por diversas adequações a fim de aperfeiçoar a experiência dos 
Coordenadores e colaboradores. Também demandou a readequação de rotinas e 
procedimentos que eram utilizados até então pela equipe das Fundações. A partir do ano 
de 2019 todas as movimentações dos projetos foram executadas através do SAGI, desde 
o início até a Prestação de Contas. Ao longo do ano de 2021 tivemos mais uma capacitação 
e algumas adequações no Sistema permaneceram sendo desenvolvidas para o 
aprimoramento contínuo da experiência dos usuários.

 

Diretoria

Diretor-Executivo
Sergio da Silva Cava

Diretor-Presidente
César Dalmolin Bergoli

Diretor-Financeiro
Carlos Antonio da Costa Tillmann

Portal da Transparência 
  
  O site da Fundação conta com um espaço que atende o Art. 4°-A da Lei 8.958/94, 
referente à Transparência dos projetos executados, além de outras informações 
pertinentes, tais como:

• Relação de Projetos em Andamento;
• Relação de Projetos Encerrados;
• Relatório Anual de Atividades;
• Demonstrativos Contábeis;
• Instrumentos Contratuais;
• Relatórios Semestrais;
• Prestação de Contas;
• Prestação de Contas anterior a 2018;
• Relação de Pagamentos;
• Pagamento Bolsistas.

 A utilização do Sistema de Administração e Gestão Integrada – SAGI, automatiza a 
alimentação do Portal da Transparência das Fundações.
Para consultar o projeto de interesse, basta clicar no menu escolhido e optar pelo projeto 
de interesse no campo “Selecione o Convênio ou Projeto”.

 Após selecionar o projeto é necessário clicar no ícone “Consultar”, assim será 
possível ler as principais informações sobre o instrumento e baixar em pdf os documentos 
do projeto, tais como: 

• Instrumento contratual;
• Plano de Trabalho;
• Ajustes;
• Aditivos;
• Prestação de Contas e 
• Relatórios Semestrais do projeto.

 A relação de pagamentos é disponibilizada de forma separada por projeto e por tipos 
de pagamentos, a saber: 

• Pagamentos a Servidores da Instituição; 
• Pagamentos a Pessoas Físicas; 
• Pagamentos a Pessoas Jurídicas e
• Outros. 

 Cabe destacar que as informações são visualizadas somente quando há 
pagamentos para o projeto que está sendo consultado e podem sofrer variação de 10 dias 
para alimentação das informações.
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II – Ações Implementadas em 2021

 O ano de 2021 foi marcado por diversas mudanças nas rotinas administrativas da 
Fundação em virtude da pandemia ocasionada pela COVID-19, no entanto, apesar de 
todos os obstáculos que este ano atípico nos impôs, a equipe da Fundação somou esforços 
e manteve a conduta de aprimorar seus processos e oferecer uma experiência cada vez 
mais ágil e facilitada a seus usuários. Desta forma destacamos a seguir algumas atividades 
pontuais e de maior relevância:

Ordens internas  

 A partir de março do corrente ano foram implementadas e formalizadas Ordens 
Internas que abordam diversas questões relevantes ao andamento das atividades da 
Fundação. Abaixo apresentamos o que cada uma delas dispõem:

• Ordem Interna nº 09 de 29 de março de 2021 
 Regulamenta o funcionamento das assinaturas dos diretores para realização dos 
pagamentos.

• Ordem Interna nº 10 de 07 de abril de 2021
 Altera o art. 8° da Ordem Interna n° 3 de 10 de julho de 2020 referente a doação dos 
produtos químicos controlados pela Polícia Federal 

• Ordem Interna nº 11 de 26 de abril de 2021 
 Regulamenta o procedimento para compras internas de uso exclusivo das 
Fundações de Apoio à UFPel.

• Ordem Interna nº 12 de 14 de outubro de 2021 
 Regulamenta o procedimento para recolhimento de Imposto de Renda sobre as 
bolsas pagas pelas Fundações de Apoio à UFPel.

Implementação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - 
LGPD 

 Com o advento da Lei 13.709/2018-Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 
(LGPD), restou estabelecido o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, 
por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de 
proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento 
da personalidade da pessoa natural.
 Embora a Lei tenha sido criada em 2018, houve alterações e as sanções do não 
cumprimento iniciam a partir de agosto/2021.
 Para capacitar os colaboradores e apresentar sobre esse tema foi convidado o  Sr. 
André Feofiloff, advogado da Fundação da Universidade Federal do Paraná, que possui  
amplo conhecimento no assunto, e que vive a realidade das Fundações no Estado do 
Paraná.Após a capacitação foi realizada as adequações internas com intuito de adequação 

da legislação.
 Foi escolhido um DPO ou Encarregado da LGPD que passou a adotar junto com os 
demais departamentos a realização de alteração da forma como são realizados os 
tratamentos dos dados pessoais de integrantes dos projetos e demais parceiros das 
Fundações. 
 Foram realizados ajustes em Contratos e Termos de Compromisso com 
fornecedores e bolsitas; Realização do levantamento do banco de dados de documentos; 
Criação do Portal LGPD; Política de Privacidade e proteção de dados; Inclusão de texto 
informativo nos e-mails institucionais;
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III - Apoio à Justiça Federal
(Medicamentos Oncológicos) 2021
 A Fundação de Apoio Universitário – FAU, desde o ano de 2007, desenvolvia a 
tarefa de apoio filantrópico à Justiça Federal de Pelotas, adquirindo medicamentos 
oncológicos postulados em ações judiciais para pacientes em tratamento, conforme 
decisões do Poder Judiciário. Tal atribuição foi assumida pela Fundação considerando que, 
na época, realizava a gestão do Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas 
(HE/UFPel).
 No ano de 2021, os processos de aquisição em sua maioria passaram para gestão 
do Hospital Escola/Ebserh.
 Conforme pode se perceber na planilha abaixo, houve poucos processos, baixo 
ingresso de recursos e alto valor em devoluções.
 Na medida que o juízo solicita, é realizada a prestação de contas e devolução do 
saldo de cada paciente.
 O quadro resumo abaixo apresenta o número de pacientes e de processos de 
compra, bem como a execução financeira do ano de 2021.

*Devoluções de recursos que entraram indevidamente na conta, devoluções ao Juízo de 
pacientes que tiveram seus tratamentos encerrados, transferência entre contas para 
viabilizar o tratamento de novos pacientes.

2 ª  VARA 
FEDERAL 
SEÇÃO 

JUDICIÁRIA 
DO RIO 

GRANDE 
DO SUL 

Nº TOTAL 
DE 

PACIENTES 

MOVIMENTAÇÃO EM 2021 

Nº 
PACIENTES 

Nº DE 
PROCESSOS 

DE 
COMPRA 

VALOR TOTAL 
RECEITA (R$) 

VALOR TOTAL 
DESPESA (R$)

(A) 

VALOR TOTAL 
DEVOLUÇÕES 

JUDICIAIS / 
TRANSFERÊNCIA 
PACIENTES* (R$) 

(B) 

VALOR TOTAL 
DESPESAS 

(R$) 
(A) – (B) 

 

A 
CONTA 1 
32.035-8 

16  8 5  20.245,12  
448.538,33 376.884,83 71.653,50 

B 
CONTA 2 
32.031-5 

29 16  5  -  493.794,93 
 

343.369,21 
  

150.425,72  

C 
CONTA 3 
26.183-1 

6 - -  12.720,21     36.696,52 -              
36.696,52 

TOTAL 51 24 10 32.965,33 979.029,78 720.254,04 258.775,74 
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 No ano de 2021 a Fundação de Apoio Universitário - FAU, apoiou 05 (cinco) projetos 
desenvolvidos por pesquisadores e colaboradores da Universidade Federal de Pelotas – 
UFPel, envolvendo recursos provenientes do poder público e da esfera privada.
Cabe ressaltar que desses projetos, 01 (um) é classificado como convênio e 04 (quatro) 
são contratos.
 Abaixo segue a relação dos projetos de acordo com a classificação acima indicada, 
contendo o número do instrumento; número do convênio no Siconv (quando aplicável); 
nome do projeto; objeto; fonte financiadora; concedente/contratante; vigência; 
coordenador; valor do projeto e execução financeira no ano de 2021, contendo receitas, 
rendimentos e despesas.
 No Anexo I – Relatório de Atividades 2021 por projeto, constam as informações 
individualizadas sobre a execução técnica de cada convênio e contrato listado na relação 
desse relatório.

IV – Projetos Apoiados em 2021
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Convênios

N
° O

RD
EM

 

N
° C

O
N

VÊ
N

IO
 

N
° C

O
N

V.
 S

IC
O

N
V 

RE
FE

RÊ
N

CI
A 

TR
AN

SP
AR

ÊN
CI

A 

NOME DO PROJETO OBJETIVO CONFORME PLANO DE TRABALHO FONTE 
FINANCIADORA CONCEDENTE VIGÊNCIA COORDENADOR 

VALOR DO 
CONVÊNIO 

(R$) 

FINANCEIRO 2021 
(R$) 

RE
CE

IT
AS

 

RE
N

DI
M

EN
TO

 

DE
SP

ES
AS

 

G
RU

 

1 

17
/2

01
6 

84
99

35
/2

01
7  

CV
_1

7/
20

16
_P

M
AQ

 II
I  

Estudo e Pesquisa 
Sobre Atenção Básica – 
Avaliação da Atenção 
Básica no 3º Ciclo do 
Programa De Melhoria 
do Acesso e da 
Qualidade da AB 

Realizar a avaliação in loco do conjunto de padrões 
de qualidade dos processos de trabalho das equipes 
de atenção básica (EAB), equipes de saúde bucal 
(ESB) e núcleos de apoio a saúde da família (NASF), 
no âmbito do PMAQ, nos estados do RS, SC, GO, MA 
e no DF. 

Ministério da 
Saúde/Fundo 

Nacional de Saúde - 
FNS 

Universidade 
Federal de 

Pelotas -UFPEL 

02/08/2017 a 
30/12/2021 Elaine Tomasi 5.235.766,22 - 

1.
27

5,
71

 

11
9.

64
6,

00
 

5.
72

7,
80
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Contratos
N

° O
RD

EM
 

N
° C

O
N

TR
AT

O
 

RE
FE

RÊ
N

CI
A 

TR
AN

SP
AR

ÊN
CI

A  

NOME DO PROJETO OBJETIVO CONFORME PLANO DE TRABALHO FONTE 
FINANCIADORA CONCEDENTE VIGÊNCIA 

COORDENADOR(A) 
/ 

COORDENADOR(A) 
ADJUNTO(A) 

VALOR DO 
CONVÊNIO 

(R$) 

FINANCEIRA 2021 
(R$) 

RE
CE

IT
AS

 

RE
N

DI
M

EN
TO

S 

DE
SP

ES
AS

 

G
RU

 

1 

32
/2

01
6 

CT
_3

2/
20

16
_A

N
ÁL

IS
E 

DE
 S

O
LO

S  

Análises de solo, plantas 
e resíduos orgânicos 

Prestação de serviços de análises que permitam 
diagnos�car os principais atributos químicos, 
�sicos e biológicos dos solos da região Sul do RS; 
avaliar o estado nutricional das plantas e 
caracterizar composição de resíduos orgânicos 
potencialmente u�lizáveis na agricultura, avaliar a 
qualidade química e microbiológica de águas. Os 
resultados das análises obje�vam fornecer 
informações e subsídios aos produtores rurais e 
técnicos que os assistem para tomada de decisão 
sobre uso e manejo adequado dos solos agrícolas 
(correção acidez, adubação) de modo a realizarem 
uma agricultura sustentável que preserve o 
recurso solo e o meio ambiente. 

Empresas 
Privadas/Pessoas 

Físicas 

Universidade 
Federal de 
Pelotas -

UFPEL 

04/11/2016 
03/11/2021 

Rosa Maria Vargas 
Cas�lhos 400.000,00 

9.
78

9,
00

 

73
8,

71
 

52
.9

04
,5

8 

17
.4

69
,8

5 

2  

34
/2

01
6 

CT
_3

4/
20

16
_R

ET
O

C Rede de Pesquisa em 
Transtornos do Espectro 
Obsessivo-Compulsivo 
(ReTOC): O�mizando a 

assistência e tratamento-
ambulatório de Saúde 

Mental da UFPel 

Rede de Pesquisa em Transtornos do Espectro 
Obsessivo-Compulsivo (ReTOC) o�mizando a 
assistência e tratamento – Ambulatório de Saúde 
Mentas da UFPEL 

Recurso de anos 
anteriores de 

pesquisas com a 
empresa Roche 

Universidade 
Federal de 
Pelotas -

UFPEL 

04/11/2016 
04/11/2021 

Joaquim Ignácio 
Silveira de Mota 

Melo 
493.073,88 - 

1.
69

9,
71

 

12
0.

06
8,

57
 

71
.8

86
,6

9 

3 

04
/2

01
7  

CT
_0

4/
20

17
_

CU
RS

O
 D

E 
LÍ

N
G

U
AS

 - 
N

EL
 NEL - Centro de Pesquisa 

e Extensão em Literatura 
e Linguís�ca 

Proporcionar cursos de línguas a comunidade em 
geral, contribuindo para o conhecimento de 
diferentes línguas e culturas. 

Inscrições 

Universidade 
Federal de 
Pelotas -

UFPEL 

24/05/2017 
10/03/2021 

Bernardo Kolling 
Limberger 630.000,00 - 

0,
11

 

2.
02

0,
00

 

31
,4

2 

4 

03
/2

01
8  

CT
_0

3/
20

18
_L

EP
TO

SP
IR

A 

Iden�ficação de 
an�genos candidatos 
para vacina e diagnós�co 
com base na vacinologia 
reversa e estrutural e na 
imunoproteoma de 
Leptospira spp. 

Inves�gar a hipotese de que novos an�genos de 
leptospiras possam ser cobertos pela aplicação de 
imunoproteômica a células de leptospira 
adaptadas in vivo. 

University of 
Surrey 

Universidade 
Federal de 
Pelotas -

UFPEL 

13/06/2018 
19/06/2022 

Alan John 
Alexander Mcbride 1.075.889,80 

91
.6

32
,4

9 

13
,6

2 

90
.0

78
,4

4  

- 
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Anexo I - Relatório de Atividades 2021 
por Projeto

N° Ordem   N° Convênio   N° SICONV   Referência Transparência   Nome do Projeto
    

Estudo e Pesquisa Sobre Atenção Básica – 
Avaliação da Atenção Básica no 3º Ciclo do 
Programa De Melhoria do Acesso e da Qualidade da 
AB

CV_17/2016_PMAQ III849935/20171 17/2016

Convênios
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19



 

 

20



 

 

21
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Contratos

N° Ordem   N° Contrato   Referência Transparência   Nome do Projeto
    

Análises de solo, plantas e resíduos orgânicos
CT_32/2016_ANÁLISE DE 

SOLOS
1 32/2016
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N° Ordem   N° Contrato   Referência Transparência   Nome do Projeto
    

Rede de Pesquisa em Transtornos do Espectro Obsessivo-Compulsi-
vo (ReTOC): Otimizando a assistência e tratamento-ambulatório de 
Saúde Mental da UFPel

CT_34/2016_RETOC2 34/2016
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Não enviado.

N° Ordem   N° Contrato   Referência Transparência   Nome do Projeto
    

NEL - Centro de Pesquisa e Extensão em Literatura e Linguística
CT_04/2017_CURSO DE 

LÍNGUAS - NEL
3 04/2017
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N° Ordem   N° Contrato   Referência Transparência   Nome do Projeto
    

IDENTIFICAÇÃO DE ANTÍGENOS CANDIDATOS PARA VACINA E 
DIAGNÓSTICO COM BASE NA VACINOLOGIA REVERSA E 
ESTRUTURAL E NA IMUNOPROTEÔMICA DE LEPTOSPIRA SPP.

CT_03/2018_LEPTOSPIRA4 03/2018
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Anexo II - Demonstrações Contábeis
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Notas Explicativas
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Relatório dos Auditores Independentes 
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