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Palavra da Diretoria 

A Fundação de Apoio ao Ensino, Extensão, Pesquisa e Pós-graduação – FUNDEP, 

tem como finalidade principal apoiar o desenvolvimento de atividades de pesquisa, 

ensino, extensão e pós-graduação, bem como o desenvolvimento institucional da 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE. Para cumprir com essa 

finalidade, e objetivos estatutários, a FUNDEP trabalha para consolidar-se como referência 

no segmento de Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior – IES, e busca 

promover e monitorar a melhoria contínua necessária ao desenvolvimento do seu negócio, 

promovendo o desenvolvimento profissional e pessoal de sua equipe, para garantir a entrega 

de qualidade e satisfação aos seus clientes, fornecedores e parceiros. 

Executando uma gestão estratégica baseada no diálogo, na ética e na transparência, 

2018 foi um ano de trabalho parceiro, com pessoas que lutam por um ensino de qualidade, e 

pela expansão e fortalecimento da Universidade por meio de projetos de Extensão, Pesquisa e 

Pós-graduação. Foi mais um ano em que batalhamos juntos na construção de um universo 

acadêmico mais transformador.  

2018 foi mais um período de busca de aprimoramento da gestão, objetivando 

sempre torná-la mais eficiente e desburocratizada e o crescimento. Com isso, em 2018 

tivemos um bom crescimento em relação ao ano anterior, com um aumento de 30% de novos 

convênios, contratos e termos de cooperação técnica. 

Nosso principal objetivo é dar continuidade a uma gestão eficiente e 

desburocratizada, mantendo nosso compromisso de ofertar eficiência e qualidade aos 

parceiros e clientes. 

Nosso agradecimento a todos os que nos apoiam nessa jornada e que participam 

dessa construção coletiva que hoje se traduz na Fundação de Apoio ao Ensino Pesquisa 

Extensão e Pós Graduação – FUNDEP.  Temos orgulho em fazer parte desta história. 

 

 

Ronaldo Bulhões 

Diretor Presidente 

Exercício 2018-2021 
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Introdução 
 

A FUNDEP apresenta neste relatório os resultados operacionais da gestão de 

projetos e atividades realizadas nas áreas de ensino, pesquisa e extensão em apoio 

administrativo, técnico e financeiro à UNIOESTE no decorrer do exercício de 2018. 

Apresenta também a prestação de contas, de forma transparente, da execução dos recursos 

relativos às suas atividades no referido exercício, resultante das ações e operacionalização 

dos diversos projetos, realizados com foco em dar apoio às atividades da UNIOESTE em 

seus diversos Campi, localizados nas cidades de Cascavel, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu 

e Toledo. 

Criada para ser instrumento de apoio às atividades acadêmicas, de ensino, pesquisa 

e extensão da UNIOESTE, a FUNDEP, em 26 anos de história, estabeleceu diversas 

parcerias com instituições, órgãos públicos e empresas privadas, trabalhando em diversas 

áreas do conhecimento. 

A partir de tais parcerias, muitas ações importantes foram desenvolvidas, todas com 

o objetivo maior de promover as atividades consideradas pilares da Educação Superior: o 

Ensino, a Pesquisa e a Extensão. Essas ações puderam ser observadas dentro e fora da 

UNIOESTE, com impactos regionais significativos. 

A gestão eficiente e desburocratizada de recursos para o benefício da UNIOESTE 

foi marca registrada da FUNDEP nessas duas décadas e meia, e continua sendo. Essa gestão 

fez surgir um selo de qualidade relativo aos serviços prestados pela Fundação a toda 

comunidade envolvida no processo.  

Entre os serviços prestados destacamos a promoção de gestão de cursos de pós-

graduação, eventos científicos, programas de mestrado e doutorado, projetos de extensão e 

atividades de prestação de serviços, que conduziram a uma maior capacitação acadêmico-

científica e uma melhoria da estrutura física de nossa Universidade. 

Nesses últimos anos a Fundação iniciou um processo de renovação de suas 

atividades, criando uma identidade própria, e todas as ações vem sendo importantes pilares 

para o processo de consolidação de seu crescimento, que muito ainda contribuirá para o 

engrandecimento e melhoria das atividades da UNIOESTE.  
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Apesar de sua juventude, a FUNDEP segue mostrando que a melhor forma de 

atingir o sucesso e o reconhecimento é a realização de atividades em cooperação, de forma 

dedicada e responsável. A seriedade e o profissionalismo fomentando o crescimento será 

sempre o lema que distinguirá as atividades desta Fundação. 

Após esses 26 anos, a FUNDEP, com o objetivo de cumprir seus objetivos sociais e 

atender as expectativas de seus parceiros, e ainda permitir seu crescimento e garantir a 

qualidade na prestação de serviços, continua buscando soluções e executando novos projetos 

e ações. 

A competência de gestão adquirida com a prestação de serviços à UNIOESTE 

também se estende a outros parceiros, com gerenciamento de contratos, realização de 

concursos e prestação de serviços em diversas áreas. 

Com profissionais habilitados, a FUNDEP vem expandindo suas atividades e ações, 

vindas ao encontro de seu desenvolvimento institucional, baseado no compromisso de apoiar 

as instituições parceiras e de prestar serviços à sociedade em projetos de interesse público ou 

coletivo. 

Diante disso, a FUNDEP cumpre seus objetivos institucionais, buscando sempre a 

excelência para a satisfação de seus clientes e parceiros.  
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Tipologia dos serviços prestados 
 

A FUNDEP executa o gerenciamento administrativo e financeiro de convênios 

(projetos de pesquisa e extensão), contratos e outras iniciativas, assinados com 

Universidades, órgãos municipais, estaduais e federais e iniciativa privada, nas mais diversas 

áreas. 

Os principais serviços prestados podem ser agrupados em três grandes grupos: 

 

Convênios 

Gerenciamento administrativo e financeiro de convênios assinados com 

Universidades, órgãos municipais, estaduais e federais e iniciativa privada, nas mais diversas 

áreas, abrangendo: curso de pós-graduação (turmas abertas e in company); programas de 

mestrado e doutorado; programas de residência; projetos de pesquisa e extensão; contratos de 

prestação de serviços; e eventos acadêmicos. 

 

Contratos 

Gerenciamento administrativo e financeiro de contratos de prestação de serviços em 

diversas áreas. 

 

Gestão de negócios 

Prestação de serviços técnicos de consultoria e gestão, científicos e administrativos, 

para instituições públicas e privadas. 
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Ações/Atividades 
 

Sendo um ano de maior equilíbrio financeiro, com o objetivo de cumprir seus 

objetivos sociais e atender as expectativas de seus parceiros, e ainda permitir seu crescimento 

e garantir a qualidade na prestação de serviços, a Fundep realizou atividades e implementou 

ações importantes. 

 

Divulgação e marketing 

Sendo um dos objetivos estratégicos da Fundação, foram efetivadas ações de 

marketing para fomentar e divulgar os serviços da Fundação e de seus parceiros, a Fundação 

(1) iniciou a elaboração de um estudo de mercado e de aplicação de ferramentas estratégicas 

para elaboração do plano de marketing da entidade para os próximos anos; (2) implementou a 

instalação do novo site, contemplando páginas específicas para projetos externos que não 

possuem site; (3) continuou o programa de apoio à divulgação dos projetos sob seu 

gerenciamento, por meio de propaganda patrocinada em redes sociais.  

 

Estruturação de sistema 

Sendo outro objetivo estratégico da Fundação, o sistema de gestão, implantado em 

2017, passou por ajustes e implementações de novos módulos, com o objetivo de 

potencializar a eficiência na gestão.  

 

Apoio Financeiro à UNIOESTE Campus Cascavel 

Cumprindo os objetivos institucionais de apoio à UNIOESTE, a Fundação fez uma 

doação da reforma do telhado do Bloco C e dos banheiros próximos, do prédio antigo, 

totalizando um valor de R$ 68.869,18. 

 

Reforma estrutura física da FUNDEP 

Em 2018 a Fundação reformou sua estrutura física, investindo na instalação de uma 

sala a ser utilizada para reuniões e atendimentos internos. A sala foi disponibilizada também 

para uso da comunidade Acadêmica: reuniões, atendimentos, encontros, eventos, e demais 

atividades. O valor total gasto na reforma, contemplando aquisições de mobiliários, foi de R$ 

22.618,99. 
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Gestão  

Dando continuidade à busca de excelência na prestação de serviços, buscando 

sempre executar as atividades com agilidade e eficiência, a Fundação ampliou sua atuação na 

análise de projetos e ideias de seus parceiros, desempenhando um papel mais estratégico com 

análise de viabilidade, formação de preço e gestão de custos. Com isso, a Fundação vem 

cumprindo seus objetivos institucionais, buscando sempre a excelência para a satisfação de 

seus clientes e parceiros. 

Outra atividade importante, relacionada a expansão da atuação da Fundação, foi 

realizada visita no Campus de Foz do Iguaçu, com o objetivo de estabelecer parceria, 

buscando mais projetos para a gestão da Fundação. Ainda em 2018 já tivemos resultados, 

com assinatura de novos convênios de gerenciamento de cursos de Especialização nível lato 

sensu, eventos e projetos de extensão na categoria prestação de serviços. 

 

Plano de Trabalho para 2019 

A diretoria elaborou o plano de trabalho para 2019, com propostas que contemplam 

investimentos estratégicos para aprimoramento e maior eficiência da gestão da Fundação, 

contemplando objetivos não atingidos em 2018 e continuidade em ações para garantir a 

eficiência e qualidade na sua gestão. As propostas foram apresentadas e aprovadas são 

apresentadas no Quadro 1. 
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OBJETIVO METAS PRAZO RESPONSÁVEL 
VALOR 

(R$) 

1. Definir Missão, Visão e Valores da Fundação 
a. Realizar encontro com Diretoria e Conselhos para definir 

Missão, Visão e Valores da Fundação 
Março/2019 Mari Presrlak 0,0 

2. Definir instrumentos e procedimentos padrões, bem 

como aprimorar os já existentes, para estabelecer ou 

intervir em relações entre a Fundação e demais 

entidades públicas e privadas 

b. Aprimorar o regulamento de compras Fevereiro/2019 

Mari Presrlak (elaboração) 

Diretoria e Conselho Curador 

(aprovação) 

0,00 

3. Estabelecer política de marketing para fomentar e 

divulgar os serviços da Fundação e de seus parceiros 

a. Elaborar propostas de política de marketing, 

contemplando: propaganda; marketing direto; 

stakeholders; atendimento à legislação vigente; respeito 

ao consumidor; canais de comunicação; produção de 

materiais; imparcialidade da comunicação; 

disponibilização de valores para possíveis patrocínios; 

tipos de projetos e eventos para oferecer apoio; 

participação da Fundação em projetos externos; entre 

outros. 

Fevereiro/2019 

Mari Presrlak (elaboração) 

Diretoria e Conselho Curador 

(aprovação) 

 

0,00 

b. Autorizar cota anual para divulgação de cursos / eventos / 

projetos / prestação de serviços em mídias sociais 
 

Diretoria e Conselho Curador 

(aprovação) 

Mari Presrlak e Cássia Bonazza 

(execução) 

600,00 

4. Promover encontros com outras Fundações de Apoio 

do Paraná para troca de experiências, fomentar 

alianças estratégicas; prática de benchmark e debate 

de temas de interesse das Fundações com 

participação de órgãos como Ministério Público e 

Tribunal de Contas 

a. Promover evento com palestras, workshop e mesa 

redonda para as Fundações de Apoio do Paraná, com 

participação de membros do Ministério Público e do 

Tribunal de Contas do Paraná. (com cobrança de 

inscrição para cobrir custos) 

Maio/2019 

Diretoria e Conselho Curador 

(aprovação); 

Mari Presrlak e Cássia Bonazza 

(organização e execução) 

3.000,00 

5. Estimular a prestação de serviços pela UNIOESTE  

a. Visitar colegiados e participar de reuniões para 

divulgação da Fundação e levantamento de possíveis 

projetos junto aos professores 

Contínuo Mari Presrlak 0,00 
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Indicadores  
 

A FUNDEP executa o gerenciamento administrativo e financeiro de 69 convênios, 

contratos, projetos e outras iniciativas, assinados com Universidades, órgãos municipais, 

estaduais e federais e iniciativa privada, nas mais diversas áreas, o que representa um 

aumento de 30% em relação a 2017. 

 

Quantidade de projetos gerenciados por tipo de serviço - 2018 

Modalidade Quantidade 

Cursos de Pós-graduação Lato sensu 7 

Contratos de prestação de serviços  9 

Projetos de pesquisa e/ou extensão 11 

Eventos 21 

Mestrados e Doutorados 12 

Residências 9 

TOTAL 69 

 

Em 2018 a Fundação gerenciou um total de R$ 2.597.921,09 de recursos de seus 

parceiros, tendo maior volume nos projetos de prestação de serviços, R$ 1.336.288,22, 

representando 51% do todo. 

 

Valores gerenciados por tipo de serviço - 2018 

Modalidade Valor (R$) 

Cursos de Pós-graduação Lato sensu e Atualização 510.507,98 

Contratos de prestação de serviços 171.194,54 

Projetos de pesquisa e/ou extensão- prestação de serviços 1.336.288,22 

Eventos 350.628,34 

Mestrados e Doutorados 190.102,01 

Residências 39.200,00 

TOTAL 2.597.921,09 

 

A modalidade prestação de serviços engloba 11 projetos, todos da UNIOESTE 

Campus Cascavel, que geram benefícios e têm grande impacto social na sociedade. Outra 

modalidade que tem grande impacto é a de Eventos, com 21 projetos gerenciados em 2018. 

Com público alvo diferenciado, 60% dos projetos trabalham no seu limite de capacidade, 

alcançando seu objetivo principal: usar o ensino, pesquisa e extensão da Universidade 

Pública para dar retorno à sociedade. 



Relatório de gestão 2018 

_____________________________________________________________________________ 

 

Impacto na sociedade – número de pessoas beneficiadas - 2018 

Projeto de prestação de serviços Público alvo Nº pessoas 

beneficiadas/ano 
Programa de Ensino de Línguas – PEL Geral 3.500  

Laboratório de Estruturas e materiais de 

Engenharia – LEME 

Empresas e Profissionais de 

Engenharia Civil 

100 

Visitas ao Laboratório de Anatomia Alunos do ensino fundamental 

e médio 

800 

Laboratório de Biotecnologia Empresas do Agronegócio 10 

Qual é a sua pergunta? Acadêmicos, professores, 

empresas e comunidade 

externa 

110 

Cursinho Pré-vestibular Alunos do ensino médio 390 

Análises Microbiológicas e Físico-Químicas de 

Água 

Órgãos Público, empresas e 

comunidade acadêmica e 

externa 

25 

Biologia em Foco – ciclo de cursos e palestras Alunos e comunidade externa 100 

PROCADE - Programa De Capacitação 

Gerencial e Desenvolvimento Empresarial 

Alunos, empresas e 

comunidade externa 

150 

Laboratório de Máquinas Agrícolas Alunos, empresas e 

comunidade externa 

6 

Locação de espaço – UNIOESTE Campus 

Cascavel 

Comunidade acadêmica e 

externa 

7 

Eventos (21) Comunidade acadêmica e 

externa 

8.000 

TOTAL 13.198 

 

 

Os projetos com recursos alocados na Fundação têm maior flexibilidade para 

execução, uma vez que a Fundação trabalha de forma desburocratizada, seguindo normas do 

Ministério Público, por quem é fiscalizada. 

Diante disso, os projetos investem na aquisição e manutenção de equipamentos, 

aquisição de material permanente, manutenção e reformas de estrutura física, além de 

aquisições de materiais de consumo e outros serviços, desonerando a Universidade e 

contribuindo com o desenvolvimento institucional da mesma.  

Ressalta-se que quando há aquisições de equipamentos e material permanente com recursos 

de projetos, a doação é realizada à Universidade no ato do recebimento do material para que seja 

patrimoniado e controlado pela própria Universidade. 

Ressaltamos as principais contribuições dos projetos para a UNIOESTE. 
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Principais contribuições dos projetos para a UNIOESTE - 2018 

Contribuição Valor (R$) 

Aquisição de equipamentos e material permanente (doados à UNIOESTE) 141.947,08 

Despesas com deslocamento (combustível e pedágio) 38.076,35 

Manutenção de equipamentos 30.879,13 

Reformas e pequenas obras 61.391,50 

TOTAL 272.294,06 

 

Além de aquisições de bens materiais e execução de reformas nas instalações, os recursos 

são utilizados para aquisição de bens de consumo e bibliografia, pagamento de aulas e bolsas, 

prestação de serviços de terceiros (pessoa física e jurídica) e manutenção de instalações e veículos. 

Destaca-se que em todos os cursos de pós-graduação são repassados, em cumprimento à 

resolução 063/2012-COU, 7,5% e 3% da receita total respectivamente aos campi e à Editora da 

UNIOESTE. 

Em 2018, além dos repasses legais, a FUNDEP gerenciou recursos que o Campus de 

Cascavel recebeu de doação de projetos, num total de R$ 91.084,27. 

 

 

Repasse legal aos campi e Editora da UNIOESTE, PROEX, PROGRAD, PRPPG - 2018 

Unidade Valor (R$) 

Campus de Cascavel 22.179,97 

Campus de Foz do Iguaçu 5.215,20 

Reitoria - Editora 5.879,03 

PROEX 1.810,82 

PRPPG 1.718,82 

PROGRAD 1.718,82 

Mensalidades pendentes de cursos já encerrados – campus Cascavel 5.178,90 

Mensalidades pendentes de cursos já encerrados – campus Francisco Beltrão 2.680,06 

Mensalidades pendentes de cursos já encerrados – PROEX 136,23 

Mensalidades pendentes de cursos já encerrados – PROGRAD 89,79 

Mensalidades pendentes de cursos já encerrados – PRPPG 89,79 

Campus Cascavel – destinação executada pela Fundação 91.084,27 

TOTAL 137.781,70 
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Resultados financeiros da FUNDEP 
 

Em 2018 a Fundação apresentou um bom resultado financeiro, superando as 

projeções elaboradas em 2017: 

 

RECEITAS 

Projetado 175.420,00 

Realizado 225.402,48 

Diferença 49.982,48 
 
 

As receitas tiveram um aumento de 28,5% em relação ao projetado para o 

exercício. Isso é resultado do aumento de 30% no volume de projetos gerenciados pela 

Fundação em relação ao ano de 2017. 

Já as despesas tiveram um aumento de 75,5%, pois houveram investimentos na 

estrutura da Fundação e doação da reforma da estrutura do telhado do Bloco C e dos 

banheiros próximos no prédio antigo da UNIOESTE Campus de Cascavel. 

 

DESPESAS 

Projetado 165.581,37 

Realizado 290.922,64 

Diferença -125.341,27 
 

Esses investimentos foram possíveis porque a Fundação, no decorrer dos últimos 

anos, conseguiu obter uma reserva financeira. E para cumprir com seu objetivo estatutário de 

dar apoio à UNIOESTE, doou a reforma dos telhados, resultando em uma despesa não 

projeta em 2017, no valor de R$ 68.869,18. 

Além da doação para a Universidade, a FUNDEP investiu em uma pequena 

reforma, fazendo uma sala anexa ao seu escritório, para receber reuniões, pequenos 

encontros, sala de espera, e para uso da comunidade acadêmica. O total investido foi de R$ 

22.618,99. 

Outras despesas foram o pagamento de serviços de terceiros - pessoa jurídica, de 

apoio administrativo. Isso foi necessário em função do aumento de trabalho demandado pelo 

aumento de número de projetos gerenciados no período. Somam-se ainda, despesas 

extraordinárias não previstas. 
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DESPESAS NÃO PROJETADAS 

Doação UNIOESTE 68.869,18 

Reforma FUNDEP 22.618,99 

Impressora 3.417,68 

Serviços PJ 21.398,00 

Despesas diversas 9.037,42 

TOTAL 125.341,27 
 
 

Com isso, o resultado do exercício foi deficitário em 55.921,83. 

 

SUPERÁVIT/DÉFICIT 

Superávit previsto 506,99 

Déficit realizado -55.921,83 
 
 

E embora o resultado do exercício tenha sido deficitário, acreditamos que 2018 foi 

um ótimo ano para a Fundação, pois houve aumento de trabalho e de receita. E os 

investimentos feitos foram institucionais em cumprimento dos objetivos estatutários, uma vez 

que a Fundação, não tendo objetivos de lucro, aplica integralmente seus recursos na 

manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais. 
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