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Ética
Efetividade
Equidade
Compromisso
Transparência
Responsabilidade

MISSÃO
Apoiar e incentivar a UFC, a UNILAB, o IFCE, 
demais IFES e Instituições Públicas e Privadas, 
na administração e no gerenciamento de Pro-
jetos de Ensino, Pesquisa, Extensão, Cultura e 
Inovação, com agilidade, eficácia e transparên-
cia, em benefício da sociedade.

VISÃO
Ser referência na gestão inovadora de projetos 
no Estado do Ceará.

VALORES



 z Av. da Universidade, 2995 
 Benfica - Fortaleza - CE
 CEP 60020-181

 z Fone: 85 3521-3400 

 z Site: www.fcpc.ufc.br 
 z Facebook: fcpc.ufc
 z Twitter: @fcpc_ufc
 z Instagram: @fcpc.ufc

Utilize o QR CODE para ver 
nosso vídeo institucional.

A Fundação Cearense de 
Pesquisa e Cultura – FCPC 
está credenciada pelo Minis-
tério da Educação e pelo Mi-
nistério da Ciência, Tecno-
logia e Inovação para atuar 
como fundação de apoio às 
instituições de ensino supe-
rior, para apoio a projetos de 
pesquisa, ensino e extensão e 
de desenvolvimento institu-
cional, científico e tecnológi-
co de interesse das institui-
ções federais contratantes. 

https://youtu.be/AIypYFL7O18
https://youtu.be/AIypYFL7O18
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SOBRE O
RELATÓRIO

O Relatório de Avaliação de Desempenho da Fundação Cearense de Pes-
quisa e Cultura - FCPC reúne um conjunto de dados e informações que de-
monstram os resultados alcançados na gestão de projetos realizados no ano 
de 2021. 

Na busca do aperfeiçoamento na integração das informações, a FCPC 
visa, cada vez mais, à transparência na divulgação de informações, objetivan-
do atender as exigências do Decreto 7423/2010 e o Acórdão 1178/2018 
– TCU, baseando-se em indicadores capazes de demonstrar, efetivamente, 
ganhos de eficiência na gestão dos projetos realizados em parceria com as 
instituições apoiadas.

A FCPC está credenciada pelo Ministério da Educação e pelo Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovação para atuar como fundação das instituições de 
ensino superior listadas na sequência.

• Universidade Federal do Ceará - UFC - Portaria Conjunta nº 149/2020 
- validade de cinco anos, no período de 2020 a 2025.

• Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE - 
Portaria Conjunta nº 167/2021 - prazo de atuação de um ano, no período de 
2021 a 2022.

• Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira 
- UNILAB - Portaria Conjunta nº 115/2021 - prazo de atuação de um ano, no 
período de 2021 a 2022.

• Universidade Federal do Cariri – UFCA – Portaria Conjunta nº 
132/2021 – validade de um ano, no período de 2021 a 2022.

O Relatório de Avaliação de Desempenho 2021 foi desenvolvido com 
base em dados gerados pelos macroprocessos operacionais administrativos 
e financeiros de projetos, em conjunto com a gestão da FCPC. O teor do 
Documento foi submetido e aprovado pelo seu órgão deliberativo superior 
- Conselho Curador - sendo também avaliado pelos colegiados de suas ins-
tituições apoiadas, conforme as condições estabelecidas na Lei 8.958/1994, 
regulamentada pelo Decreto 7.423/2010, que dispõe sobre as relações entre 
as instituições federais de ensino superior e as fundações de apoio.

Atende, ainda, às resoluções normativas das instituições apoiadas, abaixo 
relacionadas: 

• UFC – Resolução 59, de 2018; 
• UNILAB – Resolução 20, de 2019, que reedita a Resolução 15, de 2015; 
• IFCE – Resolução 36, de 2012; e
• UFCA – Resolução 03, de 2020.
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INDICADORES

Os indicadores contidos neste Relatório de Avaliação de Desempenho 
– Gestão 2021 denotam os resultados alcançados pela FCPC na execução 
de suas atividades, possibilitando uma avaliação dos resultados em suas 
áreas administrativa e financeira. 

A demonstração dos resultados alcançados e a avaliação de desempe-
nho da FCPC são realizadas mediante a definição e o cálculo de indica-
dores de eficiência, eficácia e efetividade, com destaque para os de cunho 
econômico e social. 

A aplicação de indicadores tem por propósito representar a realidade, 
com suporte em um conjunto de variáveis, visando a descrever, explicar 
ou mesmo prever a necessidade de mudanças em políticas administrati-
vas balizadas por estudo técnico, ensejando informações confiáveis para 
atualizar o planejamento estratégico da organização. 
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CUSTO OPERACIONAL MÉDIO NA GESTÃO DOS PROJETOS

Objetivo: Apresentar a média do custo operacional na gestão administrativa para cada projeto.

Gráfico 1. custo operacional médio na Gestão dos projetos.

fonte: contabilidade/fcpc

Conforme expresso no gráfico 1, observa-se que o custo médio operacional da FCPC com a 
gestão de projetos demonstrou uma tendência de queda nos exercícios de 2018 a 2020, quando 
comparados ao ano de 2017. No ano de 2021, a propensão de crescimento foi reassumida, che-
gando a 36,3% de aumento em relação à média do custo operacional dos quatro anos anteriores. 
Este aumento é reflexo da diminuição de projetos gerenciados no ano de 2021, e da elevação 
do custo de itens associados a despesas administrativas, tais como assistência médica e vale-
-alimentação.

tabela 1. custo operacional médio na Gestão dos projetos.

Ano Custo Operacional da 
Administração

Total de Projetos 
Gerenciados Custo Médio

2017 R$ 7.013.680,55 229 R$ 30.627,43
2018 R$ 6.170.006,56 262 R$ 23.549,64
2019 R$ 6.597.555,09 246 R$ 26.819,33
2020 R$ 5.106.373,11 204 R$ 25.031,24
2021 R$ 5.925.661,57 164 R$ 36.132,08

fonte: contabilidade/fcpc 

 INDICADORES
DE EFICIÊNCIA
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PARTICIPAÇÃO DO CUSTO OPERACIONAL EM 
RELAÇÃO AOS RECURSOS EXECUTADOS NOS PROJETOS 

Objetivo: Mensurar o percentual do custo operacional da administração em relação aos re-
cursos executados nos projetos, no exercício.

Gráfico 2. participação do custo operacional em relação aos recursos executados nos projetos.

fonte: contabilidade/fcpc

A participação percentual dos custos operacionais em relação ao aporte financeiro resultante 
dos projetos executados no ano exprimiu um resultado de constância de redução no exercício 
de 2021. A participação foi de 12%, permanecendo com o índice menor do que a média dos 
exercícios anteriores, conforme evidenciado no gráfico 2 e na tabela 2. Esse resultado reflete as 
ações desenvolvidas pela Fundação na melhoria do controle e acompanhamento da execução 
dos projetos. 

tabela 2. participação do custo operacional em relação aos recursos executados nos projetos.

Ano Custo Operacional da 
Administração

Valor Total Executado 
nos Projetos Resultado

2017 R$ 7.013.680,55 R$ 43.737.234,34 16%
2018 R$ 6.170.006,56 R$ 47.389.818,00 13%
2019 R$ 6.597.555,09 R$ 43.351.029,26 15%
2020 R$ 5.106.373,11 R$ 41.430.598,84 12%
2021 R$ 5.925.661,57 R$ 48.189.834,39 12%

fonte: contabilidade/fcpc
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MÉDIA DE PROJETOS EXECUTADOS, POR COLABORADOR 

Objetivo: Avaliar a média de projetos executados no exercício em relação ao número de co-
laboradores da FCPC.

Gráfico 3. média de projetos executados, por colaborador. 

fonte: rH/fcpc.

No ano de 2021, houve diminuição na média de projetos gerenciados por colaborador, que 
foi de 3,0 projetos executados. O fato que mais contribuiu para esse resultado foi a redução de 
19,6%, de 2020 a 2021, do número de projetos executados, influenciado pela retração causada 
pela covid-19.  

tabela 3. média de projetos executados, por colaborador.

Ano Nº de Projetos 
Executados

Nº de Colaboradores de 
Administração Resultado

2017 229 56 4,1
2018 262 57 4,6
2019 246 55 4,5
2020 204 57 3,6
2021 164 55 3,0

fonte: rH/fcpc.
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PERCENTUAL DO CUSTO DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO 
EM RELAÇÃO AO TOTAL DE RECURSOS GERENCIADOS 

Objetivo: Avaliar o custo total com colaboradores na gestão operacional dos projetos.

Gráfico 4. percentual do custo de pessoal da 
administração em relação ao total de recursos Gerenciados.

fonte: contabilidade/fcpc

Conforme dados expostos na tabela 4 e demonstrados no gráfico 4, comparando o resultado 
de 2021 em relação a 2020, verificou-se uma diminuição do custo de pessoal relativamente ao 
valor executado nos projetos, atingindo 8,4%. A melhoria no resultado está relacionada com a 
variação positiva de 16% no que concerne aos recursos gerenciados dos projetos, quando com-
parados ao ano de 2020.

tabela 4. percentual do custo de pessoal da 
administração concernente ao total de recursos Gerenciados.

Ano Custo Total com Pessoal 
da Administração

Valor Executado 
nos Projetos Resultado

2017 R$ 3.322.692,93 R$ 43.737.234,34 7,6%
2018 R$ 3.555.247,71 R$ 47.389.818,00 7,5%
2019 R$ 3.625.091,08 R$ 43.351.029,26 8,4%
2020 R$ 3.744.794,30 R$ 41.430.598,84 9,0%
2021 R$ 4.040.817,50 R$ 48.189.834,39 8,4%

fonte: contabilidade/fcpc
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PERCENTUAL DE ENTREGA DE PRESTAÇÃO 
DE CONTAS EM RELAÇÃO AO PRAZO ATENDIDO

Objetivo: Avaliar o percentual de entrega de Prestação de contas enviadas dentro dos prazos 
acordados no Plano de Trabalho do projeto.

Gráfico 5. percentual de entreGa de prestação de contas em relação ao prazo atendido.

fonte: projetos/fcpc

Esse indicador comprova o resultado de uma gestão comprometida com o ganho de eficácia. 
Representa o compromisso assumido pela FCPC em cumprir com os prazos estabelecidos nos 
Planos de Trabalho dos projetos para entrega da prestação de contas. O exercício de 2021 teve 
seu percentual atingido em 100% da entrega das prestações de contas finais. Evidencia-se, com 
efeito, o fato de que os objetivos estão sendo executados em obediência aos prazos exigidos 
pelos agentes financiadores dos projetos.

tabela 5. percentual de entreGa de prestação de contas em relação ao prazo atendido.

Ano Nº de Prestações de 
Contas Entregues

Nº de Projetos 
Finalizados Resultado %

2017 28 42 67%
2018 66 69 96%
2019 75 79 95%
2020 75 56 134%
2021 52 52 100%

TOTAL 296 298 99,3%
fonte: projetos/fcpc 

INDICADORES
DE EFICÁCIA
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NÚMERO MÉDIO DE BOLSAS CONCEDIDAS POR PROJETOS 

Objetivo: Mensurar a média de bolsas destinadas à execução dos projetos no exercício. 

Gráfico 6. número médio de bolsas concedidas por projetos 
 

fonte: projetos/fcpc

No ano de 2021, a média de bolsas por projetos executados foi de 1,6, mantendo-se acima 
do patamar de 2017, quando a média foi de 1,5 bolsa por projeto, e com a mesma média de 1,6 
bolsa por projeto em 2020, indicando uma estabilidade na concessão de bolsas. 

tabela 6. número médio de bolsas concedidas por projetos.

Ano Total de Bolsas 
Concedidas

Total de Projetos 
Gerenciados Resultado 

2017 336 229 1,5
2018 539 262 2,1
2019 426 246 1,7
2020 333 204 1,6
2021 260 164 1,6

fonte: projetos/fcpc

INDICADORES
DE EFETIVIDADE
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INDICADORES
SOCIAIS

PERCENTUAL DE CUSTO TOTAL DE 
PESSOAL CONFORME RECURSOS RECEBIDOS 

Objetivo: Mensurar o percentual do custo dos colaboradores vinculados à administração em re-
lação aos recursos recebidos dos projetos.

Gráfico 7. percentual de custo total de pessoal conforme recursos recebidos.

fonte: contabilidade/fcpc

O custo total com pessoal em relação aos recursos recebidos no ano de 2021 alcançou o 
resultado de 73%, um crescimento de 7% relativamente ao resultado de 2020. Embora tenha 
havido uma elevação do custo com pessoal em 2021, a redução de 3,3% nos valores referentes 
aos recursos recebidos fez com que o resultado desse indicador atingisse um índice maior em 
comparação ano anterior. 

tabela 7. percentual de custo total de pessoal conforme recursos recebidos.

Ano Custo Total com Pessoal 
da Administração

Recursos
Recebidos Resultado

2017 R$ 3.322.692,93 R$ 5.184.379,98 64%
2018 R$ 3.555.247,71 R$ 5.752.499,89 62%
2019 R$ 3.625.091,08 R$ 4.860.575,98 75%
2020 R$ 3.744.794,30 R$ 5.688.482,56 66%
2021 R$ 4.040.817,50 R$ 5.514.835,70 73%

fonte: contabilidade/fcpc
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INDICADORES
CONTÁBEIS

Os indicadores contábeis ou financeiros são meios de auxílio na to-
mada de decisão da alta administração da FCPC, visando a implementar 
modelos da gestão financeira, investimentos e melhoramentos nas estra-
tégias de negócio. 

Objetiva-se com estes indicadores conhecer, demonstrar e publicar a 
situação econômico-financeira da Fundação, com o intento de demandar 
mais investimentos, outras parcerias, novas áreas de atuação e adequa-
ção de processos com vistas à melhoria de resultados. 

Os indicadores contábeis aplicados neste relatório são os de Liquidez, 
distribuídos em três tipos: Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência. 
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ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL 

Objetivo: Mensurar a capacidade da FCPC de honrar com suas obrigações de curto e longo prazo.

Gráfico 8. Índice de liquidez Geral.

fonte: contabilidade/fcpc

Verifica-se que, no curso de cinco anos, a FCPC manteve uma estabilidade financeira, ao con-
seguir honrar com obrigações e manter o índice acima de 1. A média dos indicadores de 2017 a 
2021 é de 1,45, o que sinaliza, monetariamente, no sentido de que, para cada R$ 1,00 em obriga-
ções, a FCPC detém R$ 1,45 para quitar estas obrigações.

tabela 8. Índice de liquidez Geral.

Ano Ativo Circulante + 
Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + 
Passivo Não Circulante Resultado

2017 43.893.085,94 28.072.726,59 1,56
2018 47.466.171,55 31.990.115,42 1,48
2019 44.196.681,70 30.363.995,83 1,46
2020 52.047.617,42 37.619.919,56 1,38
2021 49.484.053,72 35.506.521,66 1,39

 fonte: contabilidade/fcpc
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ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

Objetivo: Medir a capacidade da FCPC de arcar com todas as suas obrigações em curto prazo.

Gráfico 9. Índice de liquidez corrente.

fonte: contabilidade/fcpc

Reflete-se, na liquidez corrente, tomando-se por base o ano de 2020, que a situação econô-
mico-financeira não foi objeto de alteração significativa, consideradas somente as obrigações de 
curto prazo, ou seja, aquelas com prazo vincendo inferior a vinte e quatro meses. 

tabela 9. Índice de liquidez corrente.

Ano Ativo Circulante Passivo Circulante Resultado
2017 43.788.085,94 27.967.726,59 1,57
2018 47.347.205,20 31.871.149,07 1,49
2019 44.115.076,99 30.282.391,12 1,46
2020 51.957.741,74 37.530.043,88 1,38
2021 49.484.053,72 35.506.521,66 1,39

fonte: contabilidade/fcpc
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ÍNDICE DE SOLVÊNCIA

Objetivo: Mensurar o grau de garantia que a FCPC dispõe em ativos totais para o pagamento 
do total de suas dívidas.

Gráfico 10. Índice de solvência.

fonte: contabilidade/fcpc

Observa-se que, no período de cinco anos, a FCPC comprova sua capacidade de liquidar to-
das as obrigações de curto e longo prazo, recorrendo ao ativo total composto pelo seu imobili-
zado. De tal modo, havendo a necessidade de transferir os ativos imobilizados para a classificação 
de investimentos ou para ativo circulante, a FCPC cumpre com todas as suas obrigações.

tabela 10. Índice de solvência.

Ano Ativo Total Passivo Circulante + 
Passivo Não Circulante Resultado

2017 44.667.585,96 28.072.726,59 1,59
2018 48.498.546,16 31.990.115,42 1,52
2019 44.995.399,15 30.363.995,83 1,48
2020 52.800.546,64 37.619.919,56 1,40
2021 52.066.444,13 35.506.521,66 1,47

fonte: contabilidade/fcpc
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