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Apresentação
A Fundação de Apoio a Pesquisa de Pós-Graduandos - FAPG foi instituída em
2008 pela Associação de Pós-Graduandos do ITA para fornecer mais
transparência às atividades que são desenvolvidas no ITA, ou seja, não é mais
uma simples representante dos pós-graduandos dos cursos de pós-graduação
do ITA e sim se tornou uma provedora de bolsas de estudo, estágios para
graduandos de várias Universidades concluírem os seus cursos, tudo isso
proveniente dos convênios de cooperação entre as empresas e a APG-ITA e
por necessitar de um mecanismo de repasse às instituições integrantes do
Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA) e outras
instituições ligadas à pesquisa, desenvolvimento e a inovação na forma de um
fundo de apoio ao ensino.
Precisávamos também ser capazes de poder captar recursos juntos aos
Fundos Setoriais e como Associação isso não vinha se concretizando, então a
única saída é incluir mais uma atividade aos pós-graduandos que é de
administrar e gerenciar uma Fundação de Apoio, além de muitos já serem
empresários e outros estarem com o seu tempo quase que tomado pelos
compromissos de um pós-graduando.
Na realidade o compromisso que os pós-graduandos devem ter é muito maior,
principalmente com a sociedade não sendo a de se obter um título, mas o
dever social de cada cidadão em repassar esses conhecimentos que isso não
tem preço.

Diretoria da FAPG

3

1. Introdução
A Fundação de Apoio à Pesquisa de Pós-Graduandos – FAPG apresenta o
Relatório de Atividades – 2012.
Este documento é uma demonstração da atuação da FAPG no apoio às
atividades de ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento institucional,
executadas junto a empresas e instituições de ensino, em particular o Instituto
Tecnológico de Aeronáutica – ITA, em estrita observância ao disposto na Lei nº
8.958/94 (Relações entre as instituições federais de ensino superior e de
pesquisa científica e tecnológica e as fundações de apoio), no Decreto nº
5.205/04, na Portaria Interministerial MEC/MCT nº 3.185/04 e suas alterações e
demais normativas aplicáveis à relação entre Instituição Federal de Ensino
Superior e Fundação de Apoio.
Para a execução conjunta dos Termos de Cooperação Técnica-Cientifica esta
sujeita, no que couber, a Lei nº 8.666/93 (Normas para licitações e contratos da
Administração Pública) e a Lei nº 10.973/04 (Incentivos à inovação e à
pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo).
O apoio da FAPG é voltado à gestão dos projetos executados por empresas,
Instituições de Ciência e Tecnologia (ICT) e Instituições Federais de Ensino
Superior (IFES) em particular, pelo ITA, baseado no desenvolvimento de
atividades administrativas, técnicas e financeiras que aperfeiçoem o
gerenciamento e promovam a captação de recursos. Desta forma a FAPG
agem na viabilização e fortalecimento da relação entre as empresas, IFES/ICT
e a sociedade, possibilitando o avanço e o desenvolvimento do Instituto e
aprimorando a qualidade da pesquisa e do ensino.
Atuando desta forma a FAPG, como as demais fundações de apoio, têm
cumprido um papel fundamental para o desenvolvimento da ciência, tecnologia,
cultura e desenvolvimento institucional de IFES/ICT como o ITA.
O ano de 2012 a FAPG continuou sua busca pelo aperfeiçoamento
administrativo e científico e vem aumentando a sua participação com uma
fundação de apoio a outras instituições de ensino e pesquisa, consolidando
parcerias realizadas em anos anteriores e buscando novos parceiros.
Em 2012 a FAPG continuou o seu progresso se estruturando e firmando como
uma fundação de apoio à pesquisa, tendo como objetivos principais, o
direcionamento do estímulo a projetos de pesquisa em áreas prioritárias e o
processo de interação pesquisa-empresa, auxiliar a administração dos
recursos, mas somente aqueles destinados à execução dos projetos
aprovados; financiar projetos de infraestrutura e aquisição de material desde
que obedeçam as diretrizes do plano de desenvolvimento da instituição;
conceder bolsas de ensino, pesquisa e extensão.
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Este relatório, além de prestar contas sobre a atuação da FAPG, demonstra
sua capacidade como instituição voltada à prospecção, fomento e gestão de
projetos, atuando como articuladora para ações de empresas, IFES/ICT junto à
sociedade.

2. Estrutura da Fundação
Conselho Diretor (Gestão em exercício)
Diretor Presidente: Hudson Alberto Bode
Diretor Vice Presidente: Alfred Makoto Kabayama
Diretor: William Marcos Muniz Menezes
Diretor: Jorge Augusto de Bonfim Gripp
Diretor: Eduardo de Castro Faustino Coelho

- Conselheiros (Gestão em exercício)
Curador 1: Janaína Fracaro de Sousa
Curador 2: Luiz Antonio Tozi
Curador 3: Anderson Vicente Borille
Curador 4: Carlos Alberto Schuch Bork
Curador 5: Jefferson de Oliveira Gomes
Curador 6: Luís Fernando Ferreira Furtado

- Equipe
Secretaria Geral: Sarah Carvalho de Brito
Analista Contábil: Janete da Silva Moreira Guska
Administrativo: Gustavo de Paula Moreira
Suporte TI: Bruno Venanzio Trasatti
Advogado: Luís Roberto da Silva Moreira
Contabilidade: L R Empresarial - Assessoria e Consultoria Empresarial

2.1. Ex-Diretores
Alex Sandro de Araújo Silva
Guilherme Conceição Rocha
Giuliano Terenzi de Bessa Pinto
Carlos César Apareciso Eguti
Carlos Eduardo Oliveira da Silva
Ronaldo Waschburger
Leonardo Kyo Kabayama
Jacson Machado Nunes
Marcelo Vasconcelos de Carvalho
Maurício Vicente Donadon
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3. FAPG – A Instituição
a. Aspectos Estatutários
i. Criação
A FAPG obteve sua criação autorizada pelo Conselho por meio do Estatuto em
26 de fevereiro de 2008.
Pela Lei Municipal nº 8.745 de 20/06/2012, a Câmara Municipal de São José
dos Campos declarou a FAPG como entidade de Utilidade Pública e o Prefeito
Municipal de São José dos Campos sancionou e promulgou a Lei.

ii. Objetivos
Segundo seu estatuto, a FAPG é uma entidade jurídica de direito privado e
sem fins lucrativos de apoio às Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs) e
Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), tendo por objetivos:
a. Estimular a pesquisa e o desenvolvimento no campo da tecnologia
avançada, da ciência e do ensino, complementando e apoiando,
prioritariamente, as atividades exercidas pelo Instituto Tecnológico de
Aeronáutica - ITA;
b. Estimular a formação, a especialização e o aperfeiçoamento de recursos
humanos para empresas e entidades públicas e privadas;
c. Incrementar o intercâmbio de especialistas e de material didático e
científico, entre as instituições nacionais e internacionais por meio da
concessão de auxílios à pesquisa e desenvolvimento, na forma de
bolsas de estudos, estágio ou pesquisas;
d. Constituir-se em centro de documentação para sistematizar e divulgar
conhecimentos técnicos; e
e. Incumbir-se do planejamento e organização, para os setores de
tecnologia e de ensino, de projetos e empreendimentos, garantindo a
gestão e absorção do conhecimento e quando da coordenação de
propostas aprovadas de financiamento de fundos de fomento públicos
ou privados, assumir sua execução técnica e financeira.
b. Interação Institucional
A interação institucional entre a FAPG e ITA aconteceu desde a constituição da
Fundação quando o Conselho Diretor da FAPG aprovou o seu Estatuto.
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i. Interação Político-Diretiva
A estrutura político-diretiva da Fundação é composta pelo Conselho Diretor,
órgão deliberativo e executivo, e pelo Conselho Curador, órgão legislativo.


Conselho Diretor

É o órgão máximo da FAPG, composto por 5 (cinco) membros que incluem 1
(um) Diretor Presidente eleito pelo Conselho Diretor para mandato de 4
(quatro) anos e reelegível por 1 (um) mandato, 1 (um) Diretor Vice Presidente,
eleito pelo Conselho Diretor para mandato de 4 (quatro) anos e reelegível por 1
(um) mandato e os demais sem designação especial. Ambos os Diretores
(Presidente e Vice-Presidente), são necessariamente alunos e ex-alunos da
pós-graduação do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).
Compete ao Conselho Diretor:
a. Elaborar, no máximo até 30 de novembro de cada ano, o plano de
trabalho e a proposta orçamentária, para apreciação do Conselho
Curador;
b. Acompanhar a execução do orçamento;
c. Autorizar a transferência de verbas ou dotações e abertura de
créditos adicionais;
d. Aprovar o quadro, e fixar a remuneração, do pessoal;
e. Deliberar sobre a guarda, a aplicação e a movimentação dos bens da
FUNDAÇÃO;
f. Criar o cargo de Secretário Executivo, contratar funcionário para
preenchê-lo e fixar-lhe a remuneração;
g. Elaborar e encaminhar ao conselho Curador, propostas de
investimentos acima do limite de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), não
previstas no orçamento anual da entidade; e
h. Deliberar sobre a abertura de escritórios regionais.


Conselho Curador

É composta por 6 (seis) membros para o mandato de 4 (quatro) anos.
Compete ao Conselho Curador:
a. Aprovar a forma e montante das contribuições periódicas e eventuais
recebidas;
b. Examinar os livros contábeis e papéis de escrituração da FUNDAÇÃO, o
estado do caixa e os valores em depósito;
c. Lavrar no livro de Atas os pareceres do Conselho Curador e os
resultados dos exames a que proceder;
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d. Apresentar no livro de Atas os pareceres do Conselho Curador e os
resultados dos exames a que proceder;
e. Apresentar ao Conselho Diretor, no máximo de até 15 (quinze) dias
antes da realização da Assembleia Geral, o parecer sobre o relatório das
atividades, a prestação de contas e o balanço geral da FUNDAÇÃO
referente ao exercício anterior;
f. Convocar a Assembleia Geral Ordinária, se o Diretor Presidente retardar
por mais de 1 (um) mês a sua convocação e a Extraordinária sempre
que entender necessária;
g. Aprovar no máximo até 31 de dezembro de cada ano, o plano de
trabalho e a proposta orçamentária para o ano seguinte; e
h. Aprovar propostas de investimento acima do limite de R$ 10.000,00
(Dez mil reais), não previstas no orçamento anual da Entidade.

ii. Títulos e Registros
- Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob nº 10.405.698/0001-89

4. Serviços Oferecidos
A FAPG foi criada com a finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa, ensino
e extensão e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico de
interesse prioritariamente do Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA.
Este apoio é voltado à gestão dos projetos executados pela Instituição,
baseado no desenvolvimento de atividades administrativas, técnicas e
financeiras que aperfeiçoem o gerenciamento e promovam a captação de
recursos. Desta forma a FAPG age na viabilização e fortalecimento da relação
entre o IFES/ICTs e a sociedade, possibilitando o avanço e o desenvolvimento
do Instituto, aprimorando a qualidade da pesquisa, do ensino e da extensão.
A estrutura administrativa e operacional existente na FAPG permite dar o apoio
a esta relação, sempre com qualidade, transparência, agilidade, probidade,
contribuindo para uma maior integração entre os entes parceiros e para a
disseminação do conhecimento e de benefícios para a comunidade.
A atuação da FAPG se faz por intermédio da formalização de instrumentos
legais que têm por objeto, entre outros, o desenvolvimento de projetos de
pesquisa básica, aplicada e desenvolvimento experimental. Estas ações são
possíveis por meio do estabelecimento de parcerias junto ao setor produtivo e
futuramente com outros setores representativos da sociedade civil, incluindo os
órgãos oficiais de fomento a fim de contribuir para a integração da Instituição
com a comunidade.
Estas parcerias entre FAPG – IFES/ICTs – Sociedade resultam em benefícios à
comunidade em inúmeras áreas, bem como, trazem importantes contribuições
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ao desenvolvimento da pesquisa científica, tecnológica e ensino, integrando
competências para gerar soluções no interesse da sociedade.
A estrutura organizacional da FAPG permite a realização das atividades
pertinentes à fase 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 até sua
finalização na fase de prestação de contas e encerramento.
O suporte gerencial de projetos e programas envolve, entre outras, atividades
de administração, finanças, negociação, articulação institucional, logística,
suprimentos, tecnológicas e de suporte à elaboração, gestão e operação de
projetos. Estas atividades estão distribuídas nas seguintes unidades
administrativas da FAPG:







Conselho Diretor;
Conselho Curador;
Secretaria Geral;
Administrativo e Tecnológico;
Jurídico; e
Contábil

O gerenciamento otimizado de cada projeto é possível por meio da ação do
responsável pela área administrativa e tecnológica, um colaborador da FAPG
no papel de ser o contato principal do coordenador do projeto com a Fundação.
Durante a execução do projeto o responsável pela área administrativa e
tecnológica é o interlocutor do coordenador nas atividades de outros
departamentos operacionais internos da Fundação e junto às
empresas/instituições financiadoras do projeto.
Em todas as áreas de atuação, o trabalho da FAPG tem sido reconhecido
como fundamental para a viabilização e concretização dos mais diferentes
projetos.

5. Mecanismos de Controle
O controle das atividades desenvolvidas pela Fundação é feito em diferentes
instâncias.
Em primeiro lugar elaborar, no máximo até 30 de novembro de cada ano, o
plano de trabalho e a proposta orçamentária, para apreciação do Conselho
Curador.
O Conselho Curador fiscaliza a aplicação da proposta orçamentária anual,
além do balanço e o relatório do ano corrente.
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A FAPG mantém uma Auditoria Externa independente para análise do Balanço
Patrimonial e da Demonstração Contábil.
A avaliação da auditoria, bem como o relatório anual de atividades, é
submetida anualmente ao Conselho Curador da FAPG para análise e
aprovação.
Além da fiscalização exercida pelo Conselho Curador, a FAPG prestará no
futuro contas de seus projetos para o Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo quando houver o envolvimento de recursos estaduais, para agentes
financiadores como a Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP, dentre
outros.
Todos os convênios entre a FAPG e as IFES/ICTs são fiscalizados pela
auditoria da BDO Brazil auditoria externa, bem como do Conselho de
Curadores da FAPG. A auditoria interna, por sua vez, terá seu trabalho
auditado pela Controladoria Geral da União (CGU), braço operacional do
Tribunal de Contas da União, responsável por assistir o poder público quanto
aos assuntos relativos à defesa do patrimônio público e ao incremento da
transparência da gestão.
Portanto, todas as ações realizadas pela FAPG seguem dentro dos limites
estabelecidos pela Lei, conforme atestam os resultados das auditorias das
entidades externas.
Além destes controles, a FAPG visa oferecer para os próximos anos a
fiscalizações do Tribunal de Contas da União, do Ministério Público do Estado
de São Paulo e do Ministério Público Federal.
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6. FAPG – Ações Realizadas em 2012
c. Projetos Gerenciados
Através da formalização de convênios ou contratos que têm por objeto, entre
outros, a promoção de projetos de pesquisa e desenvolvimento, ou a prestação
de serviços específicos são gerados diversos resultados.
Em 2012 foram gerenciados 8 (oito) novos projetos.
Projetos Gerenciados por período

2012

Projetos vigentes em 31/12/11

01

Novos projetos celebrados durante o período

08

Projetos encerrados durante o período

02

Total de projetos vigentes em 31/12/12
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Foram 9 (nove) projetos apoiados em 2012. Todos estes projetos foram
executados com o apoio e gerência da FAPG em atendimento a demandas
específicas dos interesses acadêmicos do ITA.

d. Principais Parceiros
As parcerias estabelecidas pela FAPG ocorrem por meio da celebração de
contratos, convênios ou outros instrumentos legais. Com a iniciativa privada
foram 9 (nove) empresas que mantiveram parceria com a FAPG em 2012.
Instituição Parceira
Thyssenkrupp Metalúrgica Campo
Limpo Ltda.
VALE Soluções em Energia S.A.
Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial SENAI/DN
ARTEC
Konatus
EMBRAER
Flextronics
Orbisat
Braskem S.A.

Nº de Projetos
Apoiados em 2012

Recurso Pactuado (R$)

1

36.288,00

1

277,33

1

405.905,94

1
1
1
1
1
1

86.369,50
26.080,05
49.500,00
54.000,00

36.450,00
270.000,00
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Somadas as parcerias privadas, os projetos desenvolvidos em 2012 foram:
Empresa/Projeto
Thyssenkrupp

Manufatura Digital - Simulação de Processos com
Comissionamento Virtual
VALE Soluções em Energia S.A

Especificação e Elaboração da Manufatura de um
Conjunto de Peças com Aplicação em Turbinas a Gás
SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO
INDUSTRIAL

Implementação do estande Indústria do Futuro, com
espaço aproximado de 1 000m2, no evento "Olimpíada
do Conhecimento", a se realizar de 14 a 17 de novembro
de 2012, no pavilhão de exposições do Anhembi.
ARTEC AUTOMAÇÃO TECNOLOGICA

Sistema de Identificação e Localização de Ônibus
Urbanos
KONATUS SOL INT LTDA

Apoio ao Desenvolvimento de Novas Funcionalidades
para Pacote Computacional de Análise de Dados
Gravados em Voo.
EMBRAER - EMP BRAS AERONAUTICA SA

Simulador de Pesquisa Operacional em Logística
FLEXTRONICS

Modelo Matemático e Computacional que Permita Prever
o Comportamento Operacional de um Sistema de Paletes
ORBISAT IND E AEROL LTDA

Estudo de viabilidade técnica e levantamento de
requisitos para um canal de comunicação (Downlink)
para SARVANT
BRASKEM S.A

Levantamento de Mercado para Fibra de Carbono no
Brasil



Instituição
Executora

Situação em
dez. 2012

ITA

Ativo

ITA

Ativo

ITA

Ativo

ITA

Encerrado

ITA

Ativo

ITA

Encerrado

ITA

Ativo

ITA

Ativo

ITA

Ativo

ThyssenKrupp Metalúrgica Campo Limpo

Empresa pertencente ao grupo "ThyssenKrupp Forging Group", formado junto
com as empresas do ThyssenKrupp Crankshaft Company e ThyssenKrupp
Gerlach. Com instalações na Europa, Ásia e Américas do Norte e do Sul, o
grupo produz uma ampla variedade de virabrequins e componentes de motores
forjados e usinados, prontos para instalação. Como grupo de empresas que
detém a liderança mundial na fabricação de virabrequins, a empresas se
destaca pela competência e confiabilidade para atender a indústria
internacional nos setores automotivo e de motores.
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Vale Soluções em Energia

Criada em dezembro de 2007 por meio de uma associação entre a Vale e o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Seu foco
está no desenvolvimento de programas tecnológicos, equipamentos e sistemas
de geração de energia e potência, com ênfase em processos ambientalmente
sustentáveis e no uso de fontes energéticas renováveis. A empresa criou o
Centro Tecnológico VSE, instalado no Parque Tecnológico de São José dos
Campos, para o desenvolvimento de seus programas de tecnologia e produtos.
A VSE trabalha apoiada em três pilares estratégicos:
 Inovação: ênfase em inovação tecnológica na área de geração de
energia.
 Eficiência: soluções de alta eficiência que permitem menor custo
total para os clientes (OPEX e CAPEX).
 Sustentabilidade: soluções ambientalmente sustentáveis e ênfase
no uso de fontes energéticas renováveis.
A VSE posiciona-se de maneira única para capturar oportunidades de mercado
em geração de energia distribuída.


SENAI

Integrante do Sistema Indústria – ao lado da CNI, do SESI e do IEL –, o
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) é reconhecido como
modelo de educação profissional e pela qualidade dos serviços tecnológicos
que promovem a inovação na indústria brasileira.
Desde que foi criado, em 1942, o SENAI formou 55 milhões de profissionais.
Atualmente, as 809 unidades operacionais móveis e fixas da instituição
espalhadas pelo país recebem cerca de 2,5 milhões de matrículas em cerca de
3 mil cursos que preparam trabalhadores para 28 áreas industriais. Os cursos
vão desde a aprendizagem profissional, incluem o ensino técnico de nível
médio e chegam à formação superior e à pós-graduação.


Artec Automação Robusta

A Artec – Automação Robusta está comprometida com a qualidade e melhoria
contínua de todos os seus processos de comercialização de materiais,
equipamentos e prestação de serviços, de forma a atender as necessidades de
seus clientes, mantendo-se lucrativa, beneficiando a todos com a qualidade
alcançada e cultivando uma cultura de respeito mútuo com colaboradores,
clientes e fornecedores.
Realizar instalações eletromecânicas industriais e prediais com agilidade e
qualidade exigidas pelo mercado que venham a manter a fidelidade de nossos
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clientes. Inovar sempre buscando aperfeiçoar a qualidade dos nossos serviços
e materiais aplicados, contribuindo para o desenvolvimento do Brasil.


EMBRAER

Embraer ou Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A é um conglomerado
brasileiro fabricante de aviões comerciais, executivos, agrícolas e militares.
Está sediada na cidade de São José dos Campos, interior do estado de São
Paulo, com diversas unidades no Brasil e exterior, inclusive joint-ventures na
China e em Portugal.


Flextronics

A Flextronics oferece a mais ampla lista de capacidades do mundo de EMS, de
recursos de design até serviços integrados de cadeia de fornecimento. A
Flextronics projeta, monta e entrega soluções completas aos seus clients OEM
e ainda fornece seriços de pós venda e campo. A Flextronics oferece mais
valor se valendo se sua cadeia global e larga economia de escala.
A Flextronics opera em 30 países com uma força de trabalho de classe mundial
e segmentos de Mercado bem diversificados. A presence global da Flextronics
fornece soluções avançadas de engenharia e produção integrada verticalmente
com as operações logísticas de Mercado.


ORBISAT IND E AEROL LTDA

A OrbiSat é uma empresa pertencente ao grupo Embraer Defesa e Segurança,
criada no início de 2011 para liderar o processo de fortalecimento da indústria
brasileira de defesa e segurança. Beneficiando-se da grande experiência
acumulada pela Embraer S/A ao longo dos seus 42 anos de existência, a
Embraer Defesa e Segurança detém grande capacitação em gestão de
integração de tecnologia e sistemas, estando credenciada a diversificar e
investir em outras áreas no setor de defesa, com foco nas prioridades do Brasil.


Braskem S.A.

Com atuação no setor químico e petroquímico, a Braskem tem sua produção
focada em resinas termoplásticas - polietileno (PE), polipropileno (PP) e
policloreto de vinila (PVC), além de insumos químicos básicos, como eteno,
propeno, butadieno, cloro, soda e solventes. O portfólio da Braskem inclui,
também, uma linha diferenciada de produtos com origem na cana-de-açúcar,
matéria-prima renovável. É o caso do eteno e do polietileno verdes.
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e. Recuperação das Despesas
As principais fontes de recursos da FAPG são as taxas administrativas de
convênio decorrentes da gestão dos projetos de inovação tecnológica, bem
como de aplicações financeiras. O quadro abaixo ilustra as receitas
decorrentes de ambas as fontes de recursos.
Fonte de Recursos
Órgãos Conveniados/Contratados
Aplicações Financeiras
Total

2012

%

R$ 110.457,37

94

R$ 6.584,84

6

R$ 117.042,21

100

Em 2012, os contratos e convênios corresponderam a 94% do total de receitas
(R$ 117.042,21). Vale esclarecer que os recursos referentes ao rendimento das
aplicações financeiras são incorporados nos próprios projetos para o emprego
na consecução de seus objetivos.
Do total dos recursos movimentados em 2012 junto aos diversos projetos, a
importância de R$ 56.664,41, correspondente a 48% das receitas captadas, foi
utilizada para fazer frente às despesas gerais da administração da Fundação.
Exercício

Despesas

% sobre o total de receitas

2012

R$ 56.664,41

48

Os recursos foram empregados principalmente para a manutenção da estrutura
administrativa da FAPG para o apoio a execução de todos os projetos
gerenciados pela Fundação sendo os serviços de assessoria contábil e jurídica
os de maior relevância conforme quadro abaixo.
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As atividades da FAPG em 2012 buscaram o aprimoramento dos
procedimentos técnicos, administrativos e financeiros, no apoio as ações das
IFES/ICTs, sempre de acordo com os dispositivos legais, com as normativas
internas da Fundação e IFES/ICTs.
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7. FAPG – Balanço Patrimonial 2012

Conta Analítica

Saldo
Anterior

Débitos

Créditos

Saldo Atual

( 10000 ) ATIVO
( 10001 ) ATIVO CIRCULANTE
( 10002 ) DISPONIVEL
( 10020 ) BANCO CONTA MOVIMENTO
0,00

( 10028 ) BANCO SANTANDER-CC 13.003053-3

10,00

2.324,58

2.334,58

( 10031 ) BANCO SANTANDER-CC 1300042-6

160,00

0,00

160,00

0,00

0,00

1.066.174,37

1.065.705,87

468,50

170,00

1.068.498,95

1.068.200,45

468,50

( 10037 ) BANCO SANTANDER-CC 13.000029-9
BANCO CONTA MOVIMENTO
( 10045 ) APLICAÇÕES FINANCEIRAS
( 10051 ) APLIC.SANTANDER-CC 13.003053-3
( 10052 )APLIC.SANTANDER-CC13.000029-9 - INVEST.

2.267,11

49,31

2.316,42

0,00

179,44

176.755,94

144.732,38

32.203,00

(0,00)

455.779,59

93.228,34

362.551,25

2.446,55

632.584,84

240.277,14

394.754,25

2.616,55

1.701.083,79

1.308.477,59

395.222,75

( 10073 ) PROJETOS DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO

107.586,00

1.104.573,60

826.426,35

385.733,25

VALORES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO

107.586,00

1.104.573,60

826.426,35

385.733,25

107.586,00

1.104.573,60

826.426,35

385.733,25

110.202,55

2.805.657,39

2.134.903,94

780.956,00

( 10058 ) APLIC.SANTANDER-CC13.000029-9 CDB/RDB
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
DISPONIVEL
( 10070 ) CONVENIO COOPERAÇÃO CIENTIFICA
( 10071 ) VALORES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO

CONVENIO COOPERAÇÃO CIENTIFICA
ATIVO CIRCULANTE
( 15900 ) ATIVO NÃO CIRCULANTE
( 19000 ) IMOBILIZADO
( 19200 ) BENS MÓVEIS

0,00

1.681,57

0,00

1.681,57

BENS MÓVEIS

0,00

1.681,57

0,00

1.681,57

IMOBILIZADO

0,00

1.681,57

0,00

1.681,57

( 19854 ) MARCAS E PATENTES

1.515,01

240,00

0,00

1.755,01

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

1.515,01

240,00

0,00

1.755,01

INTANGIVEL

1.515,01

240,00

0,00

1.755,01

( 19203 ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

( 19850 ) INTANGIVEL
( 19852 ) PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

ATIVO NÃO CIRCULANTE
ATIVO

1.515,01

1.921,57

0,00

3.436,58

111.717,56

2.807.578,96

2.134.903,94

784.392,58
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Saldo
Anterior

Conta Analítica

Débitos

Créditos

Saldo Atual

( 20000 ) PASSIVO
( 20001 ) PASSIVO CIRCULANTE
( 20002 ) CONVENIO DE COOPERAÇÃO CIENTIFICA
( 20003 )PROJETOS DE COOPERAÇÃO CIENTIFICA
( 20015 )

THYSSENKRUPP PRODUCTION SYSTEM LTDA

( 20016 )

VALE SOLUÇÕES EM ENERGIA SA - VSE

0,00

0,00

36.288,00

277,33

0,00

0,00

( 20017 )

277,33

KONATUS SOL INT LTDA

13.174,05

11.205,00

12.906,00

14.875,05

( 20062 )

ARTEC AUTOMAÇÃO TECNOLOGICA

86.369,50

85.771,50

0,00

598,00

( 20065 )
( 20066 )

0,00

48.655,25

49.500,00

844,75

0,00

71.493,47

203.090,95

131.597,48

( 20120 )

EMBRAER - EMP BRAS AERONAUTICA SA
SENAI-SERV NAC DE APRENDIZADO
INDUSTRIAL
SENAI UNIDADE BRASILIA -DF

0,00

49.056,12

202.814,99

153.758,87

( 20136 )

ORBISAT IND E AEROL LTDA

0,00

32.950,00

36.450,00

3.500,00

( 20140 )

ELETRONICA INSTITUTO DE TECNOLOGIA

0,00

0,00

54.000,00

54.000,00

( 20141 )

BRASKEM S.A

0,00

0,00

270.000,00

270.000,00

99.820,88

382.724,96

995.022,18

712.118,10

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

104.820,88

382.724,96

995.022,18

717.118,10

104.820,88

382.724,96

995.022,18

717.118,10

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

( 27202 ) PREJUIZO DO EXERCICIO

(7.492,60)

0,00

0,00

(7.492,60)

( 27204 ) LUCRO DO EXERCICIO

4.389,28

0,00

0,00

4.389,28

(3.103,32)

0,00

0,00

(3.103,32)

(3.103,32)

0,00

0,00

(3.103,32)

6.896,68

0,00

0,00

6.896,68

111.717,56

382.724,96

995.022,18

724.014,78

PROJETOS DE COOPERACAO CIENTIFICA

36.288,00

( 25000 ) CONTAS CORRENTES
( 25003 )

APG

CONTAS CORRENTES
CONVENIO DE COOPERACAO CIENTIFICA
PASSIVO CIRCULANTE
( 27000 ) PATRIMONIO LIQUIDO
( 27001 ) CAPITAL SOCIAL
( 27002 ) CAPITAL SUBSCRITO
( 27003 ) CAPITAL INTEGRALIZADO
CAPITAL SUBSCRITO
CAPITAL SOCIAL
( 27200 ) PREJUIZOS ACUMULADOS
( 27201 ) LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO

LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO
PREJUIZOS ACUMULADOS
PATRIMONIO LIQUIDO
PASSIVO
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Conta Analítica
( 30000 ) RECEITAS
( 30001 ) RECEITA LIQUIDA
(30002 ) RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICO
( 30300 ) RECEITA BRUTA DOS SERVICOS
( 50007 ) CONVENIO COOPERACAO CIENTIFICA
RECEITA BRUTA DOS SERVICOS
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICO
RECEITA LIQUIDA
( 32000 ) OUTRAS RECEITAS
( 32001 ) RECEITAS FINANCEIRAS
( 32002 ) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS
( 32004 ) RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS
RECEITAS FINANCEIRAS
OUTRAS RECEITAS
RECEITAS

Conta Analítica

Saldo
Anterior

Débitos

Créditos

Saldo Atual

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

110.457,37
110.457,37
110.457,37
110.457,37

110.457,37
110.457,37
110.457,37
110.457,37

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6.584,84
6.584,84
6.584,84
6.584,84
117.042,21

6.584,84
6.584,84
6.584,84
6.584,84
117.042,21

Saldo
Anterior

Débitos

Créditos

Saldo Atual

( 40000 ) CUSTOS E DESPESAS
( 41000 ) DESPESAS
( 41001 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS
( 41002 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS
( 41006 ) ASSIST CONTABIL/JURIDICA

0,00

13.000,00

0,00

13.000,00

( 41026 ) MANUT/CONSERVACAO DE INSTALACOES

0,00

426,80

0,00

426,80

( 41032 ) OUTRAS DESPESAS

0,00

5.699,61

0,00

5.699,61

( 41036 ) TAXAS E EMOLUMENTOS

0,00

80,36

0,00

80,36

( 41041 ) BOLSA AUXILIO A PESQUISA

0,00

3.300,00

0,00

3.300,00

( 41042 ) DESPESA COM SUPORTE TECNICO

0,00

2.400,00

0,00

2.400,00

( 41043 ) DESPESAS COM SUPORTE E APOIO ADM

0,00

29.187,76

0,00

29.187,76

DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS

0,00

54.094,53

0,00

54.094,53

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

0,00

54.094,53

0,00

54.094,53

( 41502 ) I.O.F/I.R

0,00

1.443,25

0,00

1.443,25

( 41503 ) DESPESAS BANCARIAS

0,00

986,75

59,64

927,11

( 41504 ) ENCARGOS E JUROS DE MORA

0,00

376,55

177,03

199,52

DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS

(0,00)

2.806,55

236,67

2.569,88

DESPESAS FINANCEIRAS

( 41500 ) DESPESAS FINANCEIRAS
( 41501 ) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS

(0,00)

2.806,55

236,67

2.569,88

DESPESAS

0,00

56.901,08

236,67

56.664,41

CUSTOS E DESPESAS

0,00

56.901,08

236,67

56.664,41

TOTAIS

0,00

3.247.205,00

3.247.205,00

0,00
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