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APRESENTAÇÃO 

A Fundação Joaquim Nabuco (FUNDAJ) em 2012 foi reestruturada impactando diretamente em 

suas Diretorias finalistícas, com reflexões significativas desse impacto na área meio. Isso aconteceu 

porque o Ministério de Educação (MEC) também se reestruturou e retirou do organograma da 

FUNDAJ cargos de Assessoramento e Direção que foram responsáveis por parte desse 

reordenamento institucional. Acrescente-se, ainda, a necessidade de redirecionar a FUNDAJ para 

que sua estrutura de pesquisa e formação fosse focada em Educação. Nesse sentido, era 

preponderante a criação de uma Diretoria de Formação e Desenvolvimento Profissional (DIFOR). 

Para o sucesso dessa estratégia foi necessário promover a fusão das Diretorias de Documentação e 

de Cultura e extinguir a Diretoria de Administração e Planejamento, transformando-a em duas 

Coordenações Gerais. Foram criadas, assim, a Diretoria de Memória, Educação, Cultura e Arte 

(MECA) e as Coordenações Gerais de Planejamento e Admnistração e de Tecnologia da 

Informação, Recursos Logísticos e Inovação Institucional. Em todo esse processo, buscou-se 

preservar e até ampliar a estrutura da Diretoria de Pesquisas Sociais (DIPES), por ser, esta, o esteio 

da pesquisa social e o embrião de onde se originou a Fundação Joaquim Nabuco.  

Este novo modelo organizacional exigiu de todos um enorme esforço de adaptação, além da 

assunção do compromisso de iniciar a execução de um Plano de Ação (2011-2020) construído no 

ano anterior para alinhar a Fundação Joaquim Nabuco no esforço do MEC de atingimento das metas 

do Plano Nacional de Educação (PNE). Daí se justificar uma não tão alta execução orçamentária, 

que se caracterizou por uma pulverização de ações, que dificultou essa execução. 

No entanto, se a execução orçamentária não se concretizou dentro dos parâmetros desejáveis, o 

exercício de 2012 foi um ano de conquistas importantes e estruturantes, como a que nos possibilitou 

contar com as Fundações de Apoio, a exemplo do que ocorre nas universidades federais, que irão 

somar nossa capacidade de administrar recursos externos de projetos específicos. Em 2012, 

iniciamos também um processo de qualificação em nível strictu sensu dos servidores, aliando suas 

dissertações de mestrado ao Plano de Ação da Fundação, numa clara demonstração da vinculação 

dos trabalhos aos projetos institucionais. Consolidamos a criação da DIFOR, com a aprovação, pela 

CAPES, do primeiro Mestrado em Ciências Sociais da FUNDAJ, o Mestrado Profissional em 

Ciências Sociais para o Ensino Médio. As parcerias institucionais foram ampliadas, com uma maior 

aproximação com as Universidades. E, em parceria com a UNESCO, estamos realizando 

importantes projetos estratégicos no campo da Educação e Cultura. Não poderia deixar de ser 

apontada, igualmente, a regionalização das ações da FUNDAJ em parceria com o Ministério da 

Cultura, a Universidade Federal Rural de Pernambuco e sete Estados do Nordeste, no âmbito da 

qual realizamos o primeiro Curso de Especialização em Gestão Cultural. Da mesma forma, 

assinamos com o Governo do Estado do Ceará convênio para replicar a expertise do Cinema da 

Fundação no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, de Fortaleza. Com todas essas ações, 

estamos difundindo no Nordeste projetos exitosos, fazendo com que a FUNDAJ cumpra sua missão 

regional. 

Há que se ressaltar, também, que a Fundação Joaquim Nabuco foi a vencedora de um prêmio 

nacional promovido pelo CNPq, o Prêmio José Reis de Divulgação Científica, na categoria 

institucional, o que enche de orgulho a todas e todos nós que fazemos a FUNDAJ. 
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INTRODUÇÃO 

 
Este Relatório apresenta os resultados mais relevantes verificados na gestão da Fundação Joaquim 

Nabuco durante o ano de 2012, considerando os seguintes instrumentos legais: 

 

 Lei nº 12.593, de 18/1/2012, Plano Plurianual da União – PPA 2012-2015; 

 Lei nº 12.465, de 12/8/2011, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, que dispõe sobre as 

diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2012 e dá outras 

providências; 

 Lei nº 12.595, de 19/1/2012, Lei Orçamentária Anual – LOA, que estima a receita e fixa a 

despesa da União para o exercício financeiro de 2012. 

 

O processo de elaboração deste documento foi realizado pela Coordenação-Geral de Planejamento e 

Administração a partir das informações produzidas pelas unidades administrativas da Fundaj no 

âmbito de suas competências, tomando como referência e orientação as seguintes normas legais: 

 

 Instrução Normativa TCU Nº 63, de 1/9/2010, que estabelece regras gerais para a 

organização e a apresentação da prestação de contas pela administração pública federal a 

partir de 2010; 

 Decisão Normativa TCU Nº 119, de 18/1/2012, que dispõe sobre a elaboração e o envio ao 

TCU dos relatórios de gestão de 2012 pela administração pública federal;  

 Decisão Normativa TCU Nº 121, de 13/6/2012, que altera dispositivos da Decisão 

Normativa TCU nº 119/2012; 

 Portaria TCU Nº 150, de 3/7/2012, que dispõe sobre as orientações para elaboração dos 

relatórios de gestão de 2012. 

 

Assim, este Relatório encontra-se organizado com os seguintes itens:  

 

 Informações gerais sobre a identificação e atributos da Fundação Joaquim Nabuco; 

 Planejamento estratégico, plano de metas e de ações; 

 Estruturas de governança e de autocontrole de gestão; 

 Informações sobre a programação e execução da despesa orçamentária e financeira; 

 Tópicos especiais da execução orçamentária e financeira; 

 Informações sobre a gestão de pessoas, terceirização de mão de obra e custos relacionados; 

 Informações sobre a gestão do patrimônio mobiliário e imobiliário; 

 Informações sobre a gestão da tecnologia da informação e gestão do conhecimento; 

 Informações sobre a gestão do uso dos recursos renováveis e sustentabilidade ambiental; 

 Conformidade e tratamento de disposições legais e normativas; 

 Informações contábeis.  

 

No entanto, existem alguns itens e subitens exigidos pela Decisão Normativa Nº 119/2012 que não 

se aplicam à Fundação Joaquim Nabuco, mas que são abaixo discriminados conforme determina 

essa Decisão, em seu Anexo III: 
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 Item 4 - Programação e Execução da Despesa Orçamentária e Financeira  

1) Subitem 4.1 – Informações sobre Programas do PPA de responsabilidade da UJ  

Registra-se que esta Fundaj não possui Programas Temáticos sob sua responsabilidade, 

mas Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado. Dessa forma, não constam 

informações referentes aos itens Objetivos, Iniciativas e Ações vinculadas àqueles 

Programas. 

 

 Item 5 - Tópicos Especiais da Execução Orçamentária e Financeira 

1) Subitem 5.1 - Reconhecimento de Passivos 

A Fundaj não reconhece contabilmente passivos sem que haja suporte orçamentário e 

financeiro para atender á obrigação assumida, conforme determina a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, 101/2002. Sendo assim, este item não se aplica a esta 

Fundação. 

 

2) Subitem 5.5 - Renúncias Tributárias sob a Gestão da UJ  

Ainda considerando o conceito explicitado no artigo 14, da Lei acima referida, a Fundaj 

não tem informação a prestar neste item, visto que não faz uso de tal expediente. 

 

 Item 6 – Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão de Obra e Custos Relacionados 

1) Subitem 6.2 – Terceirização de Mão de Obra Empregada e Contratação de 

Estagiários  Registra-se que neste subitem não constam as informações referentes a 

Terceirização de Cargos e Atividades do Plano de Cargos do Órgão, bem como a 

substituição de Terceirizados por Concurso Público e por conseguinte as autorizações 

expedidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, visto que esta 

Fundação não possui autorização legal para tal tomada de decisão. 

 

 Item 11 – Informações Contábeis 

1) Subitem 11.3 – Demonstrações Contábeis e Notas explicativas previstas na Lei Nº 

4.320/1964 e pela NBCT 16.6 aprovada pela Resolução CFC Nº 1.133/2008 

Informa-se que a Fundação Joaquim Nabuco só utiliza o Sistema Integrado de 

Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI para registrar seus atos 

contábeis. 

 

2) Subitem 11.6 – Parecer da Auditoria Independente  

A Fundação Joaquim Nabuco como fundação pública federal não está sujeita a 

auditorias independentes. 

 

 Item 12 – Outras Informações Relevantes 

Todas as informações consideradas relevantes com relação á gestão desta Fundação 

Joaquim Nabuco durante o exercício de 2012, foram comentadas ao longo deste 

Relatório, nos itens pertinentes, não sendo assim necessária a inclusão deste item. 
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1. Identificação 

 

1.1. Identificação da Unidade Jurisdicionada 
 

Quadro A.1.1. - Identificação da UJ – Relatório de Gestão Individual 

 

Poder e Órgão de Vinculação 

Poder: Executivo 

Órgão de Vinculação: Ministério da Educação - MEC Código SIORG: 244 

Identificação da Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa: Fundação Joaquim Nabuco 

Denominação Abreviada: Fundaj 

Código SIORG: 257 Código LOA: 12.595 Código SIAFI: 344002 

Situação: Ativa 

Natureza Jurídica: Fundação Pública do Poder Executivo CNPJ: 09.773.169/0001-59 

Principal Atividade: Administração Pública em Geral Código CNAE: 8411-6/00 

Telefones/Fax de contato:  81  3073-6363 81  3073-6303   

Endereço Eletrônico: gabin@fundaj.gov.br 

Página na Internet: http://www.fundaj.gov.br 

Endereço Postal: AV. DEZESSETE DE AGOSTO, 2187,  CASA FORTE  

CEP - 52061-540 - RECIFE – PE 

Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada 

Lei Nº 6.687, de 17 de setembro de 1979, que autorizou o Poder Executivo a instituir a Fundação Joaquim Nabuco. 

Publicação no Diário Oficial da União - DOU de 18/09/1979. 

Ato de Criação: Decreto nº 84.561, de 15 de março de 1980. Publicação no DOU de 17/03/1980. 

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada 

Estatuto aprovado pelo Decreto nº 7.694, de 2 de março de 2012, e publicado no DOU de 6/3/2012.   

Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada 

Não há. 

Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Unidades Gestoras Relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Código SIAFI Nome 

344002 Fundação Joaquim Nabuco 

Gestões Relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Código SIAFI Nome 

34202 Fundação Joaquim Nabuco 

Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões 

Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão 

344002 34202 

Fonte: Siafi Gerencial 
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1.2. Finalidade e Competências Institucionais da Unidade 
 

A Fundação Joaquim Nabuco tem como área de atuação as regiões Norte e Nordeste do País, 

consoante a sua missão institucional de produzir, acumular e difundir conhecimentos; resgatar e 

preservar a memória; e promover atividades científicas e culturais, visando à compreensão e ao 

desenvolvimento da sociedade brasileira, prioritariamente a do Norte e do Nordeste do País. Tem as 

seguintes responsabilidades institucionais: 

 

 Contribuir para aprofundar a compreensão das realidades regionais e tropicais, 

funcionando como centro de referência no campo das Ciências Sociais e da Cultura; 

 

 Preservar valores e bens culturais representativos da memória regional e nacional e 

tornar acessível à comunidade o acervo histórico, científico e cultural da instituição; 

 

 Estimular e difundir a produção científica e cultural das regiões; 

 

 Subsidiar a formulação e a execução de políticas públicas, avaliando periodicamente os 

seus resultados; 

 

 Promover a formação e o aperfeiçoamento de pessoal. 

 

Essa missão é cumprida pelo desenvolvimento das atividades das áreas finalísticas da Fundaj, 

compostas pelas seguintes unidades: 

 

A Diretoria de Memória, Educação, Cultura e Arte – MECA foi criada no âmbito das reformas 

estruturais por que passou a Fundação Joaquim Nabuco durante o ano de 2011, homologadas no 

início de 2012. Ditas reformas visaram a atender requerimentos do Ministério da Educação de que a 

Fundaj contribuísse de maneira mais efetiva com os objetivos e metas do Ministério da Educação – 

MEC, compondo esforços com as demais diretorias da área finalística da Fundaj e aportando 

conhecimentos e experiências desta Fundação no apoio às ações do Plano Nacional de Educação – 

PNE e também em sua avaliação. 

 

Em sua constituição, a MECA resultou da fusão de duas antigas diretorias: a Diretoria de Docu-

mentação – Didoc e a Diretoria de Cultura – DIC. 

 

As diretorias mencionadas e agora reunidas representam importante e extensa folha de serviços 

prestados ao país em seus respectivos campos de atuação – a preservação, a guarda, a organização, 

o estudo e a difusão das fontes históricas e culturais materializadas nos acervos; e a promoção, o 

fomento e a difusão das atividades culturais e de seus produtos – que se tornaram, ao longo da 

existência da Fundação, marcas com importância reconhecida pela sociedade. A Meca estrutura-se 

em três Coordenações Gerais: 

 

I. Coordenação Geral de Estudos da História Brasileira Rodrigo Mello Franco de Andrade que 

reúne o Centro de Documentação e Pesquisas Históricas, a Biblioteca Blanche Knopf e o 
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Laboratório de Pesquisa, Conservação e Restauração de Documentos e Obras de Arte. Essa 

Coordenação Geral é responsável pela preservação, pesquisa e estudos e difusão do acervo 

arquivístico, histórico e cultural da Instituição. 

 

II. Coordenação Geral de Museus que reúne o Museu do Homem do Nordeste, o Engenho 

Massangana e o Centro de Estudos das Culturas Populares Mário Souto Maior. Essa 

Coordenação Geral responde pela preservação, pesquisa e estudos e a difusão do acervo 

museológico da Instituição. 

 

III. Coordenação Geral do Espaço Cultural Mauro Mota que reúne a Coordenação de Artes 

Visuais, a Massangana Multimídia e o Cinema da Fundação. Essa Coordenação Geral trata 

das expressões artísticas no campo da arte contemporânea e do cinema, além de realizar 

produções audiovisuais. 

 

Em sua missão, a MECA considera duas áreas que ganham consistência por suas articulações: 

registro, salvaguarda e preservação da memória histórico-cultural representativa da sociedade 

brasileira, com ênfase nas regiões Norte e Nordeste; e a promoção do acesso ao acervo institucional 

e ao conhecimento produzido por meio de estudos, pesquisas, projetos e cursos nas interrelações 

entre arte, cultura, memória e educação. A Fundação entende que é no espaço em que confluem a 

memória, a educação a cultura e a arte que se encontram apoios para o pleno desenvolvimento 

econômico e social. É nesse espaço que a MECA atua. 

 

A Diretoria de Formação e Desenvolvimento Profissional – Difor surge nas reformas estruturais 

experimentadas pela Fundação Joaquim Nabuco iniciadas no ano de 2011 e homologadas em 2012. 

Por suas atividades perfaz com a Diretoria de Pesquisas Sociais - Dipes e a Diretoria de Memória, 

Educação, Cultura e Arte – MECA o tripé da área finalística da Fundaj, denotando marcadamente a 

atuação da Instituição na área de ensino. 

 

A Difor executa suas finalidades através de uma Coordenação Geral de Desenvolvimento de 

Programas e Cursos que compreende três Coordenações: Coordenação de Cursos de Capacitação e 

de Curta Duração; Coordenação de Atividades de Cursos Lato Sensu e Coordenação de Atividades 

de Cursos Stricto Sensu. 

 

O planejamento estratégico da Difor para 2012 foi alinhado ao Plano de Ação da Fundaj para o 

Plano Nacional de Educação (2011-2020), aprovado pelo Conselho Deliberativo da Fundaj por 

meio da Resolução Nº 001 de 14 de junho de 2012. Neste documento, as ações da área de Formação 

aparecem fortemente em todas as cinco plataformas temáticas: 

 

1. Políticas públicas da educação; 

2. Educação e sustentabilidade socioambiental e cultural; 

3. Educação, cidadania e direitos humanos; 

4. Educação, trabalho e desenvolvimento sustentável; e 

5. Educação, cultura e memória no ambiente educacional. 
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A Diretoria de Pesquisas Sociais – Dipes tem como principal missão realizar estudos e pesquisas no 

campo das ciências sociais, voltados para a compreensão da realidade social, política, econômica e 

cultural brasileira, com ênfase nas regiões Norte e Nordeste, com vistas à promoção da inclusão 

social e do desenvolvimento sustentável. Para tanto, a sua atuação se concentra em três áreas 

interrelacionadas:  

 

 Produção de conhecimentos por meio de estudos e pesquisas;  

 Difusão por intermédio de publicações, organização ou participação em eventos científicos;   

 Formação continuada, pela qual se promove a formação de novos pesquisadores, o 

desenvolvimento profissional de técnicos e gestores governamentais e não-governamentais, 

e a capacitação de ativistas sociais, e dos pesquisadores. 

 

A estrutura da Dipes é organizada por uma unidade central, que concentra os projetos de interesse 

geral, e a área de suporte administrativo e técnico, constituído pela Coordenação Executiva, 

Coordenação Técnica - Cotec, Coordenação de Apoio à Pesquisa e Coordenação de Computação 

Aplicada à Pesquisa Social, que inclui o Centro Integrado de Estudos Georreferenciados para a 

Pesquisa Social Mário Lacerda de Melo, além do Laboratório de Divulgação Científica ligado à 

Cotec. 

 

A Diretoria conta com as seguintes coordenações gerais: Coordenação Geral de Estudos 

Econômicos e Populacionais; Coordenação Geral de Estudos Educacionais; Coordenação Geral de 

Estudos Sociais e Culturais; Coordenação Geral de Estudos Ambientais e da Amazônia e 

Coordenação Geral de Estudos em Ciência e Tecnologia. 
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1.3. Organograma Funcional 
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PRESIDÊNCIA 

 
Ao Presidente da Fundação Joaquim Nabuco incumbe cumprir e fazer cumprir as disposições 

legais, estatutárias e regimentais; firmar convênios, contratos, acordos e ajustes com órgãos da 

administração pública federal direta e indireta, entidades nacionais, estrangeiras ou internacionais, 

observada a legislação específica; regulamentar e autorizar operações financeiras e a movimentação 

de recursos, nos termos da legislação em vigor e em conformidade com o regimento interno da 

Fundaj; e representar a Fundaj, em juízo ou fora dele, podendo constituir mandatário para esse fim. 

 

ÓRGÃO COLEGIADO 

 
Ao Conselho Deliberativo compete aprovar a proposta do Conselho Diretor no tocante a 

prioridades e linhas gerais orientadoras das atividades da Fundaj, sua implementação e divulgação; 

apreciar a proposta do Conselho Diretor referente aos planos de trabalho anuais e plurianuais e seus 

respectivos orçamentos, encaminhando suas conclusões e recomendações à administração da 

Fundaj; aprovar o relatório anual de gestão da Fundaj e a respectiva execução financeira e 

orçamentária; apreciar propostas referentes a alterações do estatuto e do regimento interno da 

Fundaj; criar, regulamentar ou extinguir prêmios de incentivo ao desenvolvimento científico, 

educacional e cultural; apreciar propostas de aquisição, cessão e alienação de bens imóveis ou de 

aceitação de doações com encargos; aprovar o seu regimento interno; e apreciar os assuntos que lhe 

sejam submetidos por quaisquer dos seus membros ou pelo Conselho Diretor. 

 

ÓRGÃO DE DIREÇÃO SUPERIOR 
 

O Conselho Diretor é presidido pelo Presidente da Fundaj e a ele compete formular as diretrizes 

estratégicas e definir as prioridades institucionais da Fundaj, em consonância com as políticas de 

educação, cultura e meio ambiente emanadas do Governo Federal; propor políticas que orientarão 

as atividades finalísticas da Fundaj; planejar, dirigir, coordenar, orientar, acompanhar e avaliar a 

execução das atividades da Fundaj; elaborar e submeter ao Conselho Deliberativo da Fundaj, em 

consonância com as políticas e diretrizes do Ministério da Educação, os planos de trabalho anuais e 

plurianuais e seus respectivos orçamentos; o relatório anual de gestão e a respectiva execução 

orçamentária e financeira e  as propostas de alteração do estatuto e do regimento interno da Fundaj. 

E, ainda, apreciar a política de recursos humanos, observadas as diretrizes fixadas pelas autoridades 

competentes; pronunciar-se sobre a celebração de convênios e outros ajustes similares; aprovar a 

indicação do titular da Auditoria Interna e acompanhar os processos de desempenho institucional da 

Fundaj.  

 

ÓRGÃO DE ASSISTÊNCIA DIRETA E IMEDIATA AO PRESIDENTE 
 

Ao Gabinete compete assistir ao Presidente da Fundaj em sua representação social e política; 

incumbir-se do preparo e despacho do seu expediente pessoal; incumbir-se das atividades de 

comunicação social, de integração institucional e de ouvidoria e coordenar as atividades da Editora 

Massangana. 
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ÓRGÃOS SECCIONAIS 
 

a) À Procuradoria Federal, na qualidade de órgão executor, compete representar judicial e 

extrajudicialmente a Fundaj, observadas as normas estabelecidas pela Procuradoria-Geral 

Federal; orientar a execução da representação judicial da Fundaj, quando sob a responsabilidade 

dos demais órgãos de execução da Procuradoria-Geral Federal; exercer atividades de consultoria 

e assessoramento jurídicos no âmbito da Fundaj, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 

11 da Lei Complementar Nº 73, de 10 de fevereiro de 1993; auxiliar os demais órgãos de 

execução da Procuradoria-Geral Federal na apuração da liquidez e certeza dos créditos, de 

qualquer natureza, inerentes às atividades da Fundaj, para inscrição em dívida ativa e respectiva 

cobrança amigável e judicial; zelar pela observância da Constituição, das leis e dos demais atos 

emanados pelos poderes públicos, sob a orientação normativa da Procuradoria-Geral Federal e 

da Advocacia-Geral da União; fixar a interpretação jurídica no âmbito da Fundaj, auxiliando na 

elaboração e edição de seus atos normativos e interpretativos, em articulação com os órgãos 

competentes da Fundação; e encaminhar à Procuradoria-Geral Federal ou à Advocacia-Geral da 

União, conforme o caso, pedido de apuração de falta funcional praticada por seus membros no 

exercício de suas atribuições. 

 

b) À Auditoria Interna compete examinar a conformidade legal dos atos de gestão orçamentária-

financeira, patrimonial, de pessoal e demais sistemas administrativos e operacionais e, 

especificamente, comprovar a legalidade e a legitimidade das ações administrativas quanto à 

economicidade, eficiência e eficácia da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, de pessoal 

e demais sistemas administrativos; examinar a legislação específica e normas correlatas, 

orientando quanto à sua observância; verificar o cumprimento dos prazos referentes à realização 

da receita e da despesa, e da execução financeira de contratos, convênios, acordos e ajustes 

firmados pela Fundaj; promover inspeções regulares para verificar a execução física e financeira 

dos programas, projetos e atividades e executar auditorias extraordinárias determinadas pelo 

Presidente; e analisar e encaminhar ao Presidente demonstrativos e relatórios de prestação de 

contas da Fundaj 

 

c) À Coordenação Geral de Planejamento e Administração compete coordenar e controlar a 

execução das atividades relacionadas aos sistemas federais de administração de recursos 

humanos, de planejamento e de orçamento, de contabilidade e de administração financeira; 

coordenar o processo de planejamento estratégico e de desdobramento da missão em diretrizes, 

objetivos, metas e planos, em conformidade com o plano plurianual; e acompanhar física e 

financeiramente os planos, programas, bem como avaliá-los quanto á eficácia e efetividade, com 

vistas a subsidiar o processo de alocação de recursos, a política de gastos e coordenação das 

ações. 

 

d) À Coordenação Geral de Tecnologia da Informação, Recursos Logísticos e Inovação 

Institucional compete coordenar e controlar a execução das atividades relacionadas aos 

sistemas federais de administração dos recursos de informação e informática, de serviços gerais 

e de organização e inovação institucional. 
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ÓRGÃOS  ESPECÍFICOS  SINGULARES 
 

a) À Diretoria de Pesquisas Sociais, no campo das Ciências Sociais, compete desenvolver e 

executar estudos, planos e projetos, por sua iniciativa ou em parceira com instituições públicas e 

privadas, voltados à compreensão da realidade socioeconômica e cultural das regiões Norte e 

Nordeste; e promover e difundir técnicas de pesquisa. 

 

b) À Diretoria de Memória, Educação, Cultura e Arte compete registrar, salvaguardar e 

restaurar a memória histórico-cultural representativa da sociedade brasileira, com ênfase nas 

regiões Norte e Nordeste, nos campos da museologia e da documentação histórica; e promover 

o acesso ao acervo institucional e ao conhecimento produzido por meio de estudos, pesquisas, 

projetos e cursos nas inter-relações entre arte, cultura, memória e educação. 

 

c) À Diretoria de Formação e Desenvolvimento Profissional compete promover, no campo das 

Ciências Sociais, a formação e o aperfeiçoamento de pessoal para empreendimentos públicos e 

privados nos níveis de pós-graduação lato e stricto sensu na área de atuação da Fundaj; e 

planejar, coordenar e executar atividades voltadas à formação, à qualificação e à capacitação do 

corpo funcional da Fundaj, em consonância com a política de gestão de pessoas do Governo 

Federal. 
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1.4. Macroprocessos Finalísticos 
 

MACROPROCESSO                                                                                                                                                                                          

DIRETORIA DE MEMÓRIA, EDUCAÇÃO, CULTURA E ARTE - MECA 

A Diretoria de Memória, Educação, Cultura e Arte - MECA faz parte dos Órgãos Específicos 

Singulares da estrutura organizacional da Fundação Joaquim Nabuco e a ela compete: 

I) Registrar, salvaguardar e restaurar a memória histórico-cultural representativa da sociedade 

brasileira, com ênfase nas regiões Norte e Nordeste, nos campos da museologia e da documentação 

histórica; e 

II) Promover o acesso ao acervo institucional e ao conhecimento produzido por meio de estudos, 

pesquisas, projetos e cursos nas inter-relações entre arte, cultura, memória e educação. 

PROCESSO PRODUTOS CLIENTES  NECESSIDADES 

Preservação Acervos históricos, 

administrativos e artísticos 

restaurados, preservados e 

disponibilizados 

Sociedade em 

geral 

Registrar, salvaguardar, preservar e 

disponibilizar a memória histórico-

cultural representativa da sociedade 

brasileira, com ênfase nas regiões Norte e 

Nordeste 

Difusão Livros, revistas, vídeos, 

multimídias, seminários, 

mostras, exibição de 

filmes, exposições, 

oficinas, atividades 

educativas e culturais e 

workshop 

Agentes 

públicos e 

sociedade em 

geral 

Garantir o acesso da população ao 

conhecimento produzido na Fundaj, 

promover o debate sobre temas 

contemporâneos em torno dos eixos da 

memória, arte e leitura e contribuir para a 

formação crítica dos cidadãos 

Estudos e 

pesquisas 

socioeducativas 

Estudos e pesquisas Administração 

pública, em 

especial o 

Ministério da 

Educação, e 

sociedade em 

geral 

Produzir estudos e pesquisas sobre temas 

relevantes para a elaboração e 

desenvolvimento das políticas públicas do 

Estado brasileiro, em especial as do 

âmbito social 

Promoção de 

cursos para o 

desenvolvimento 

local sustentável 

Cursos de extensão e 

especialização 

Servidores 

públicos 

Qualificar servidores públicos 

Fonte: MECA    
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MACROPROCESSO                                                                                                                                                                                          

DIRETORIA DE PESQUISAS SOCIAIS - DIPES 

A Diretoria de Pesquisas Sociais - Dipes faz parte dos Órgãos Específicos Singulares da estrutura 

organizacional da Fundação Joaquim Nabuco e atua no campo das Ciências Sociais. A ela compete  

I) Desenvolver e executar estudos, planos e projetos, por sua iniciativa ou em parceria com 

instituições públicas e privadas, voltados à compreensão da realidade socioeconômica e cultural das 

regiões Norte e Nordeste; e  

II) Promover e difundir técnicas de pesquisa. 

PROCESSO PRODUTOS CLIENTES  NECESSIDADES 

Elaboração e 

desenvolvimento 

de pesquisas.  

Relatórios de pesquisa; 

publicações científicas (artigos e 

livros); Cartilhas; oficinas  

Instituições Públicas e Privadas; 

Organizações não governamentais;  

Pesquisadores; Estudantes e 

população em geral 

orçamento, mão de obra; 

Infraestrutura; logistíca, 

Divulgação 

científica 

Publicação de revistas 

científicas: Cadernos de Estudos 

Sociais; Ciência & Trópico e 

Coletiva 

Comunidade científica em geral, 

Pesquisadores; Estudantes e 

população em geral 

orçamento, mão de obra; 

Infraestrutura; logistíca, 

Participação em 

bancas de pós-

graduação lato e 

stricto sensu 

Avaliação dos trabalhos de 

conclusão dos cursos de 

especialização, mestrado e 

doutorado 

Faculdades,  Universidades e 

outras intituições de pesquisa 

 

Promoção de 

eventos científicos 

Seminários; Encontros; Oficinas; 

Reuniões Científicas 

Instituições Públicas e Privadas; 

Organizações não governamentais;  

Comunidade Científica; 

Pesquisadores; Estudantes e 

população em geral 

orçamento, mão de obra; 

Infraestrutura; logistíca, 

Participação em 

eventos científicos 

nacionais e 

internacionais 

Papers, palestras, conferências, 

comunicação coordenada (oral) 

coordenação de Grupos de 

trabalhos; coordenação de mesas 

redondas e sessões temáticas, 

debatedores; mini-cursos; 

intercâmbio 

Comunidade científica em geral 

(ao apresentar os resultados das 

pesquisas) e os servidores da 

Diretoria (considerando que a 

participação em eventos é uma 

forma de atualização) 

orçamento, mão de obra; 

Infraestrutura; logistíca, 

Programa de 

Iniciação 

Científica  

Formação de pesquisadores por 

meio de iniciação científica 

estudantes de graduação orçamento, orientador; 

Infraestrutura; logistíca, 

Fonte: Dipes    
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MACROPROCESSO                                                                                                                                                                                          

DIRETORIA DE FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL - DIFOR  

A Diretoria de Formação e Desenvolvimento Profissional - DIFOR faz parte, como Órgão 

Específico Singular, da estrutura organizacional da Fundação Joaquim Nabuco e a ela compete:                                                                                                                                                          

I) Promover, no campo das Ciências Sociais, a formação e o aperfeiçoamento de pessoal para 

empreendimentos públicos e privados nos níveis de pós-graduação lato e stricto sensu na área de 

atuação da Fundaj; e  

II) Planejar, coordenar e executar atividades voltadas à formação, à qualificação e à capacitação 

do corpo funcional da Fundaj, em consonância com a política de gestão de pessoas do Governo 

Federal. 

  

UNIDADE 

 

  PROCESSO PRODUTOS CLIENTES NECESSIDADES 

Coordenação 

de Cursos de 

Capacitação e 

de Curta 

Duração   

CAPACITA 

Promoção de 

Cursos de Curta 

Duração 

Cursos 
ENAP; SDS; 

SRRF 

Difusão de técnicas e 

conhecimentos para a capacitação 

de servidores que atuam em órgãos 

públicos, promovendo intercâmbio 

de conhecimentos e experiências 

entre entidades públicas que se 

dedicam à capacitação desses 

servidores públicos. 

Serviço de 

Apoio Técnico 

de Formação 

SEATEC 

FORMAÇÃO 

Qualificação e 

Requalificação 

de Servidores 

Públicos 

Federais 

Cursos de forma 

geral, seminários, 

congressos, feiras, 

fóruns, simpósios, 

grupos de trabalho 

e outros eventos 

FUNDAJ 

Elaborar e acompanhar o PAC dos 

servidores da Fundaj, visando 

proporcionar resultados 

institucionais efetivos, em 

consonância com as linhas 

programáticas do Governo 

Federal. 

Coordenação 

de Atividades 

de Cursos Lato 

Sensu              

CAC LATO 

Promoção de 

Cursos de 

Especialização e 

Aperfeiçoament

o 

Cursos 
UFPE; 

UFRPE;MinC 

Os cursos desenvolvidos visam 

atender demandas públicas de 

especialização de gestores, 

professores e outros profissionais 

essenciais ao desenvolvimento das 

regiões Norte e Nordeste do país. 

Fonte: Difor    
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1.5. Macroprocessos de Apoio 
 

  MACROPROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                    

COORDENAÇÃO GERAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - COPLAD 
 

À Coordenação Geral de Planejamento e Administração - COPLAD, inserida nos Órgãos Seccionais da 

estrutura organizacional da Fundação Joaquim Nabuco, cabe: 

I) Coordenar e controlar a execução das atividades relacionadas aos sistemas federais de administração de 

recursos humanos, de planejamento e de orçamento, de contabilidade e de administração financeira; 

II) Coordenar o processo de planejamento estratégico e de desdobramento da missão em diretrizes, objetivos, 

metas e planos, em conformidade com o Plano Plurianual; e 

III) Acompanhar física e financeiramente os planos, programas, bem como avaliá-los quanto à eficácia e 

efetividade, com vistas a subsidiar o processo de alocação de recursos, a política de gastos e a coordenação das 

ações. 
 

COORDE- 

NAÇÕES 
PROCESSO PRODUTO CLIENTES  NECESSIDADES 

C
O

P
L

A
N

 

Elaboração da 

proposta orçamentária 

anual 

Orçamento 

Ministério do 

Planejamento; 

Ministério da 

Educação; Servidores 

da instituição e 

sociedade em geral 

Atender aos procedimentos legais 

para elaboração da proposta 

orçamentária anual do Governo 

Federal visando à eficiência no 

gasto dos recursos públicos. 

Elaboração do 

Relatório de Gestão 
Relatório de Gestão 

Órgãos de Controle 

Externo; Ministério da 

Educação; Servidores 

da instituição e 

sociedade em geral 

Fornecer informações gerenciais 

das atividades desenvolvidas pela 

Fundaj conforme as orientações 

legais estabelecidas pelos Órgãos 

de Controle. 

Gerenciamento da 

execução 

orçamentária 

Relatórios 

Orçamentários; 

Descentralização de 

créditos 

Unidades 

administrativas e 

fornecedores de 

produtos e serviços para 

a instituição 

Obter a devida alocação das 

dotações orçamentárias e sua 

eficiente execução.  

Execução 

orçamentária 
Emissão de empenhos 

Unidades 

administrativas e 

fornecedores de 

produtos e serviços para 

a instituição 

Coordenar a emissão de empenhos. 

F
IN

A
N

 

Execução financeira Liquidação e pagamentos 

Fornecedores de 

serviços e produtos, 

folha de pagamento, 

suprimento de fundos, 

diárias, reembolso, etc 

Coordenar e efetuar as liquidações 

e os pagamentos 

Registro dos atos e 

fatos contábeis 

Balancetes e 

demonstrações contábeis. 

Arquivo dos documentos 

contábeis e dos processos 

de pagamento. Relatórios 

contábeis e financeiros. 

Prestação de contas 

orçamentária, financeira, 

contábil e patrimonial 

Presidência e diretorias  

Registrar contabilmente os atos e 

fatos financeiros e patrimoniais. 

Demonstrar a situação econômica e 

financeira do órgão. Gerar 

informações para tomada de 

decisões. Garantir o arquivamento 

dos documentos contábeis e 

financeiros. 
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Suprimento de fundos Liberação de recursos Supridos cadastrados 

Analisar, acompanhar, orientar e 

controlar as despesas realizadas 

com Cartão Coorporativo do 

Governo Federal 

Diárias e passagens 
Aquisição de passagens e 

pagamento das diárias 

Servidores, convidados 

e colaboradores 

eventuais 

Analisar, acompanhar, orientar e 

controlar as solicitações de viagens 

no SCDP 

Contratos 

Publicação dos contratos, 

termos aditivos, adendos, 

atas de registro de preços 

e termos de cooperação 

Fornecedores, 

prestadores de serviços 

e órgãos de controle 

Tornar público os atos de 

contratações 

P
E

S
S

O
 

Elaboração/atualizaçã

o da folha de 

pagamento 

Folha de pagamento 

Servidores (ativos e 

aposentados), 

beneficiários de pensão 

e estagiários 

Efetuar pagamento de vencimentos, 

proventos, pensões civis e bolsas de 

estágio 

Gerenciamento do 

cadastro funcional 
Cadastro funcional 

Servidores (ativos e 

aposentados), 

beneficiários 

de pensão, estagiários e 

ex- servidores 

Manter permanentemente 

organizadas as pastas funcionais e 

atualizado o cadastro do SIAPE 

(SIAPECAD) 

  

Gerenciamento de 

atos de pessoal como 

aposentadoria, pensão 

civil, nomeação, 

vacância, entre outros 

Portaria do respectivo ato 

Servidores (ativos e 

aposentados) e 

beneficiários de pensão 

Estar alinhado à legislação de 

pessoal vigente e às recomendações 

e/ou determinações do MEC, 

MPOG, CGU e TCU 

C
O

G
E

P
 

Coordenar o processo 

de Avaliação de 

Desempenho 

  

  

  

  

Servidores ativos 

Estar alinhado às determinações do 

MEC, MPOG  etc; atender às novas 

regras de avaliação de desempenho 

individual e institucional.  

Instruir e coordenar o 

processo de 

progressão funcional 

Memorandos; Ofícios; 

Portarias. 
Servidores ativos 

Estar alinhado às determinações do 

MEC, MPOG  etc. 

Acompanhar o 

processo de 

pagamento de 

Gratificação de 

Qualificação-GQ e de 

Retribuição por 

Titulação-RT dos 

servidores. 

 

Servidores ativos e 

aposentados, 

beneficiários de pensão. 

Manter atualizado o cadastro dos 

servidores quanto à titulação, 

acompanhar o processo de 

concessão da GQ e da RT. 

Serviço de Qualidade 

de Vida 

 Memorandos; Portarias; 

Folha de Pagamento 

(Sistema SIAPE) 

Servidores ativos e 

aposentados, 

beneficiários de pensão. 

Estar alinhado às determinações do 

MEC, MPOG  etc; acompanhar o 

processo de implantação da Rede 

SIASS, acompanhar o reembolso 

dos pagamentos dos planos de 

saúde, acompanhar os processos de 

insalubridade e periculosidade. 

Coordenação de 

estágio 

 Memorandos; Folha de 

Pagamento (Sistema 

SIAPE) 

Servidores, estagiários e 

estudantes e instituições 

de ensino 

Estar alinhado às determinações do 

MEC, MPOG  etc, atender às 

solicitações dos setores da 

instituição. 

Fonte: COPLAD    
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MACROPROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                    

COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, RECURSOS 

LOGÍSTICOS E INOVAÇÃO INSTITUCIONAL - CGTEC 

À Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação, Recursos Logísticos e Inovação Institucional - CGTEC, 

um dos órgãos seccionais da estrutura organizacional da Fundação Joaquim Nabuco, cabe:                                                                                                                                                                                                                                                           

I) Coordenar e controlar a execução das atividades relacionadas aos sistemas federais de administração dos 

recursos de informação e informática, de serviços gerais e de organização e inovação institucional.                                                                                                                                                                                                   

COORDENAÇÕES PROCESSO PRODUTO CLIENTES  NECESSIDADES 

C
O

C
A

C
 

Contratação de Bens 

e Serviços 

Elaboração de planilhas 

de custo e alimentação 

do SIASG (SICAF, 

Comprasnet, CATSER) 

Fundaj 

Atender as demandas 

internas de 

contratação e 

aquisição de bens e 

serviços. 

Gestão do 

Almoxarifado da 

Fundaj 

Alimentação do sistema 

de almoxarifado e 

operacionalização do 

almoxarifado 

Fundaj 
Armazenar e distribuir 

materiais 

Sistema de 

convênios - 

SICONV 

Alimentação do sistema. 

  

Sociedade em 

geral 

  

Alimentar o sistema  

  

L
O

G
IS

 

Manutenção predial 

e bens móveis da 

Fundaj 

Gerenciamento e 

execução dos serviços de 

manutenção nos diversos 

edifícios da Fundaj 

Fundaj 

Conservação e 

manutenção do 

patrimônio físico da 

Instituição 

        

Gestão de 

Patrimônio 

Grenciamento do 

sistema de patrimônio 
Fundaj 

Catalogação dos bens 

móveis e das 

informações dos bens 

imóveis da Fundaj  

S
E

R
G

E
 

Serviços Gerais 

 

Gerenciamento do 

serviços gerais e 

essenciais da Fundaj 
 

Fundaj 

Manter os serviços 

gerais e essenciais em 

funcionamento 

C
T

IN
F

O
 E

 I
N

O
V

A
 

Grenciamento dos 

recursos de 

Tecnologia da 

Informação da 

Fundaj 

Gerenciamento do 

parque de equipamentos, 

sistemas computacionais 

e infraestrutura física  

Fundaj e a 

sociedade 

Manter os recursos 

computacionais em 

funcionamento 

Fonte: CGTEC    

 

 

 

 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO 
Av. 17 de Agosto, 2187 – Casa Forte – CEP 52061-540 – Recife-PE 

Fone: (81) 3073.6363 - Fax: (81) 3073.6203 - www.fundaj.gov.br - E-mail: gabin@fundaj.gov.br 

 

 

 

30 

1.6. Principais Parceiros 
 

Abadia do Mosteiro de São Bento de Olinda 

Arquivo Nacional 

Arquivo Público de Alagoas  

Arquivo Público do Estado de Pernambuco 

Aliança Francesa 

Associação dos Juízes para a Democracia 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais  

Associação Nacional de Política e Administração da Educação  

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 

Associação Brasileira de Documentaristas e Curta-Metragistas da Paraíba 

Associação Brasileira de Documentaristas e Curta-Metragistas do Amapá 

Associação de Documentaristas e Curta-Metragistas do Maranhão 

Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin  

Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco  

Cachoeirado - Festival de Documentários de Cachoeiras 

Centro Cultural Brasil – Alemanha/Recife  

Centro Josué de Castro 

Coletivo de Assessoria e Documentação da Paraíba 

Companhia Editora de Pernambuco 

Companhia Hidroelétrica do São Francisco 

Condepe/Fidem – Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas em Pernambuco 

Conselho Superior da Facepe 

Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais  

Comissão Organizadora Regional da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 

Conselho Regional de Biblioteconomia – 4ª Região 

Consórcio Grande Recife 

Dragão do Mar/Instituto de Arte e Cultura do Ceará 

Embaixada da França no Brasil 

Engenho Poço Comprido de Vicência 

Faculdade de Direito do Recife 

Faculdade de São Luis 

Fundação Biblioteca Nacional 

Fundação Cultural do Estado da Bahia 

Fundação Espaço Cultural de João Pessoa 

Fundação José Augusto 

Fundação Municipal de Cultura de São Luís 

Fundação Nagib Haickel 

Fundação Roberto Marinho 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

Instituto Cervantes 

Instituto de Artes do Pará  

Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas 
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Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - 5ª Regional 

Instituto Histórico e Geográfico da Vitória de Santo Antão 

Instituto Materno Infantil de Pernambuco 

Instituto Miguel Arraes de Alencar 

Instituto Tomie Ohtake  

International Board on Books for Young Peoples - Cuba 

Ministério da Cultura 

Ministério das Relações Exteriores 

Movimento Pró-Criança 

Museu da Cidade do Recife 

Museu da Memória Audiovisual do Maranhão 

Museu do Estado de Pernambuco 

Museu du quai Branly 

Núcleo de Produção Digital da Paraíba 

Núcleo de Produção Digital de Alagoas 

Núcleo de Produção Digital do Pará 

Núcleo de Produção Digital Fotógrafo José Medeiros 

Núcleo de Produção Digital Orlando Vieira 

Organização Internacional do Trabalho 

Parque Metropolitano Armando Holanda Cavalcanti 

Petroquímica Suape 

Ponto de Cultura Associação de Documentaristas e Curta-Metragistas 

Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho 

Prefeitura do Ipojuca 

Produtora Bonfim 

Rede Memorial - Rede Nacional das Instituições Comprometidas com Políticas de Digitalização 

dos Acervos Memoriais do Brasil 

Rede Nacional de Ensino e Pesquisa  

Redor - Rede Feminista N-NE de Pesquisa sobre Mulher e Gênero  

Rede Olhar Brasil 

Secretaria de Cultura da Bahia 

Secretaria de Cultura da Paraíba 

Secretaria de Cultura de Alagoas 

Secretaria de Cultura de Pernambuco 

Secretaria de Cultura de Sergipe  

Secretaria de Cultura do Ceará 

Secretaria de Cultura do Estado de Tocantins  

Secretaria de Cultura do Piauí 

Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco 

Secretaria de Estado da Cultura de Alagoas 

Secretaria de Imprensa de Pernambuco  

Secretaria Extraordinária de Cultura do Rio Grande do Norte 

Sistema de Comunicação Jornal do Commercio  

TV Brasil 

UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
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Universidade Católica de Pernambuco  

Universidade de Pernambuco  

Universidade de São Paulo  

Universidade Estadual de Campinas – Unicamp 

Universidade Federal de Alagoas / Museu Théo Brandão 

Universidade Federal da Paraíba 

Universidade Federal de Pernambuco 

Centro de Artes e Comunicação 

Centro de Filosofia e Ciências Humanas 

Cineclube Dissenso 

Departamento de Ciência da Informação 

Secretaria da Mulher 

Secretaria da Associação Latino-Americana de Sociologia  

Universidade Federal do Tocantins 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia  

Universidade Federal Rural de Pernambuco 

Vila das Artes - Núcleo de Produção Digital de Fortaleza 
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2. Planejamento Estratégico 

 

2.1. Planejamento das Ações da Unidade Jurisdicionada 
 

Desafiada pelo Ministério da Educação a desempenhar papel estratégico na agenda da Educação no 

Brasil, a resposta da Fundação Joaquim Nabuco começou a ser desenhada em 2011, instaurando um 

processo de construção de um plano estratégico, com vistas a trilhar o caminho necessário para a 

instituição ser reconhecida como centro de excelência na avaliação de políticas públicas e de 

formação na área de educação. Discutido e democraticamente elaborado pelas diversas instâncias 

institucionais, o ―Plano de Ação da Fundaj para o PNE (2012-2020)‖ reafirmou os objetivos de 

produzir, acumular e difundir conhecimentos, de modo a oferecer uma compreensão da sociedade 

brasileira a partir do Nordeste. Desta forma, o Plano construído buscou articular as competências 

instauradas e o legado institucional acumulado no campo da pesquisa em Ciências Sociais, com o 

novo direcionamento necessário para aprofundar a atuação da Fundaj no campo da Educação 

(pesquisa e formação), área já existente na instituição, porém, limitada a poucos recursos humanos e 

materiais.  

 

Outrossim, esse Plano também deveria guardar o necessário relacionamento com o Plano Plurianual 

vigente, adicionando alguns elementos, por força do redirecionamento solicitado pelo Ministério da 

Educação, quando o Plano Plurianual já havia sido concluído. Por conta disso, o Plano de Ação foi 

organizado em cinco (5) plataformas temáticas: (i) Políticas Públicas da Educação; (ii) Educação e 

Sustentabilidade Socioambiental e Cultural; (iii) Educação, Cidadania e Direitos Humanos; (iv) 

Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável; e (v) Educação, Cultura e Memória. Em cada 

uma dessas plataformas temáticas foram estabelecidas metas, descritas as ações/atividades previstas 

na meta e um cronograma físico de execução. Ainda, no conjunto do Plano, foram dimensionados 

os recursos humanos e financeiros necessários à sua realização. Posteriormente foi instalada a 

Coordenação de Acompanhamento do Plano de Ação, visando monitorar os projetos estratégicos 

para a consecução do Plano de Ação da Fundaj, atuando como instância de facilitação e articulação 

entre as áreas finalísticas e áreas de apoio e na assessoria à direção da Fundaj. 

 

É dentro desse quadro explicativo que foram desenvolvidas as ações que constam neste Relatório de 

Gestão, cujo conjunto deve refletir o esforço para ampliar a inserção da Fundaj nas políticas 

públicas na área da Educação, buscando confluência com o Plano Nacional de Educação e 

convergência entre o já estabelecido e o novo (na ação institucional). Nesse contexto, as ações 

desenvolvidas representam o momento vivido, de mudança institucional. 
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2.2. Estratégias de Atuação Frente aos Objetivos Estratégicos 
 

 

 

Para criar um ambiente institucional propício à inovação – com vistas a fazer da Fundaj um centro 

de excelência na avaliação de políticas públicas e de formação na área de Educação –, foi 

necessário implementar mudanças na gestão, tornando-a mais transparente, democrática e dinâmica. 

Cabe ressaltar duas mudanças estratégicas na gestão institucional, uma concluída em 2012 e outra 

cuja conclusão está prevista para março de 2013. 

 

A primeira mudança feita foi a ampliação do Conselho Diretor (Condir), cuja composição anterior 

resumia-se ao Presidente e aos três (3) diretores. Com a inclusão de todos os Coordenadores Gerais 

(DAS 4), que estão na ―linha de frente‖ das ações planejadas, procurou-se produzir uma maior 

aproximação entre os responsáveis pelos macroprocessos de gestão e os responsáveis pela 

execução. Desta forma, a instituição está buscando abrir canais de diálogo com todas as subáreas 

que a compõe, estimulando a participação, a crítica e a co-responsabilidade na definição dos 

caminhos institucionais. Por isto, também assistem ao Condir a Procuradoria e a Assessoria do 

Presidente, participando dos debates e da busca de soluções aos problemas institucionais. 

 

A segunda mudança na gestão – atualmente, em fase final de implantação –, é a instalação do 

Conselho Técnico-Científico (Contec). Este Conselho é formado por servidores permanentes das 

funções de nível superior da carreira de Ciência e Tecnologia, que não podem ser coordenadores 

gerais, já representados no Condir, e também não podem ser substitutos destes. O Contec atua como 

instância de julgamento do mérito dos projetos desenvolvidos na instituição e como órgão auxiliar 

(do Condir) na gestão das políticas de pesquisa, de formação e de difusão cultural/divulgação 

científica, visto que o Contec pode encaminhar proposições ao Condir, bem como deve definir 

procedimentos para a gestão das políticas e dos projetos, incluindo medidas para o monitoramento e 

avaliação dos mesmos.  

 

Juntos, esses dois Conselhos devem atuar no plano da macrogestão dos processos e da gestão de 

projetos. Com essas mudanças estratégicas na gestão, pode-se afirmar que é esperado que a 

instituição esteja se preparando adequadamente para enfrentar o maior risco na consecução dos 

objetivos traçados no contexto desse processo de renovação. 

 

Há também problemas estruturais que estão sendo enfrentados para que a instituição possa cumprir 

com os objetivos traçados. Trata-se de: 

 

reforma e readequação de edifícios bastante antigos, adaptando-os às necessidades e 

exigências da sociedade contemporânea (tecnologias, acessibilidade, preservação de 

patrimônio, etc.) 
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ampliação e atualização do parque tecnológico, com aquisição de equipamentos 

imprescindíveis para cumprir com a missão institucional, a exemplo dos acervos 

documentais, iconográficos, sonoros e visuais, que necessitam, cada um desses tipos, 

de tecnologias próprias para restauro, conservação e digitalização, a fim de ampliar o 

acesso da sociedade aos documentos arquivados, em cumprimento à Lei de Acesso à 

Informação. 

 

As ações necessárias para resolver esses dois problemas estruturais bastante graves estão sendo 

implementadas com a colaboração entre os setores jurídico e administrativo da Fundaj. 
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2.3. Execução do Plano de Metas ou de Ações  
 

A Fundação Joaquim Nabuco desenvolve seu Plano de Ações composto pelas seguintes atividades e 

projetos, os quais estão inseridos, no âmbito do Programa Gestão e Manutenção do Ministério da 

Educação, nas ações Administração da Unidade, Estudos e Pesquisas Socioeducativas, Promoção 

de Cursos para o Desenvolvimento Local Sustentável e Capacitação dos Servidores Públicos 

Federais em Processo de Qualificação e Requalificação. Tais ações são realizadas pelas seguintes 

unidades da Fundaj: 

  
 

DIRETORIA DE MEMÓRIA, EDUCAÇÃO, CULTURA E ARTE 
 

Destaques do Período 
 

Dentre as atividades e projetos desenvolvidos ao longo do ano alguns se destacam por seus 

resultados junto à sociedade, pelo alcance e cumprimento das suas metas, ou ainda pelo significado 

na valorização do acervo histórico e institucional. 

 

No campo da formação, o Curso de Especialização em Gestão Cultural é dirigido aos gestores 

públicos e conselheiros estaduais de cultura, gestores de pontos de cultura e professores 

universitários, comprometidos com a implantação de curso similar nas suas respectivas 

universidades. Dessa forma, objetiva qualificar profissionais que proponham, elaborem e 

implementem políticas públicas no campo da cultura, que contribuam para o desenvolvimento do 

país. Esse curso é fruto da parceria com o Ministério da Cultura, a Universidade Federal Rural de 

Pernambuco e as Secretarias de Cultura dos estados da Bahia, de Alagoas, de Pernambuco, da 

Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Ceará e do Piauí. A gestão administrativa do curso é realizada 

em parceria com a Diretoria de Formação e Desenvolvimento de Pessoal – Difor. Computam-se 

como resultados imediatos mais expressivos dessa primeira turma a formação de 50 alunos e a 

negociação para implantação da primeira especialização em gestão cultural numa universidade 

nordestina, a Universidade Estadual de Pernambuco - UPE, a ser iniciada no segundo semestre de 

2013. Por convite da Escola Nacional de Administração Pública - ENAP, a MECA apresentou a 

experiência do curso no Congresso Latino Americano de Administração Pública - CLAD, ocorrido 

em outubro, na cidade de Cartagena, Colômbia. 

 

No campo da reestruturação organizacional, destacam-se os projetos: 

 

 a) Acervo Histórico - Fundaj/UNESCO. Destinado a elaborar três produtos que visam a acelerar o 

alinhamento da Fundação com as metas do PNE: 1) diagnóstico situacional do processo de 

organização do acervo histórico da Fundação e proposta de instrumentos e mecanismos estratégicos 

para subsidiar o processamento das bases de dados; 2) proposta metodológica para subsidiar a 

padronização de catalogação e indexação aplicadas às diferentes tipologias documentais e estudo 

analítico do resultado da aplicação da metodologia proposta; e 3) propostas de referenciais 

documentais e culturais passíveis de utilização no contexto educacional. O projeto será concluído 

no primeiro trimestre de 2013. 
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b) Dois projetos no campo da leitura, o primeiro estruturado em quatro fases: 1) formulação de um 

projeto-piloto de programa de leitura para escolas municipais, fundamentado em análises de dados e 

bases pedagógicas; 2) estudo analítico do resultado verificado na aplicação do projeto na região do 

Semiárido Nordestino com dados e análise da instalação do projeto-piloto; 3) estudo analítico do 

resultado verificado na aplicação do projeto no Complexo Industrial de Suape com dados e análise 

da instalação do projeto-piloto; e 4) proposta de instrumentos e mecanismos de acompanhamento e 

monitoramento do processo de implantação do projeto. 

 

O segundo projeto, de pesquisa, estruturado em quatro fases: 1) estudo analítico das políticas 

públicas federais de leitura no período de 2007 a 2012, e a sua aplicabilidade em determinados 

territórios da região Nordeste; 2) diagnóstico situacional das bibliotecas nas escolas dos municípios 

integrantes da amostra da pesquisa de Avaliação do Plano de Ações Articuladas do Ministério da 

Educação, de forma a subsidiar a atuação da Fundação nas ações de leitura; 3) formulação de 

critérios para subsidiar a seleção de escolas passíveis de inclusão no programa de leitura, que 

contemple aspectos relacionados ao quadro geral de necessidades e possibilidades, observando-se o 

IDEB e o Programa Maioria Bolsa Família como método de aplicação; e 4) identificação de 

instrumentos e mecanismos de acompanhamento de projetos de fomento à leitura. 

 

A MECA, por meio de sua Coordenação Geral de Estudos da História Brasileira, participa do 

Projeto Rede Memorial – Programa de Apoio à Digitalização de Acervos Culturais e Históricos no 

Brasil. O projeto, gerenciado pelo Instituto Brasiliana/USP, selecionará e apoiará 20 instituições 

culturais brasileiras detentoras de acervos de valor histórico e/ou cultural na digitalização e 

publicação de parte de suas coleções em repositório digital aberto ao acesso pela internet. 

 

As ações acima relatadas, referentes à digitalização de acervo, se articulam na estratégia 

estruturadora de uma ampla rede de instituições detentoras de acervo ― a Rede Memorial ― da 

qual a Fundação é participante. A Rede pretende constituir uma ampla articulação entre instituições 

de modo que seus acervos digitalizados se interrelacionem, complementando informações, dados, 

pesquisas e interpretações.  

 

Finalmente, no campo do intercâmbio interinstitucional, se destaca o empréstimo de peças do 

acervo histórico e antropológico a instituições parceiras.  

 

 

I. ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 

 

Os acervos bibliográficos, arquivísticos, históricos e museológicos sob a guarda da MECA 

alcançam a casa de 2.000.000 unidades documentais preservadas nos diversos setores detentores de 

acervos: a Coordenação Geral de Museus, a Coordenação Geral de Estudos da História Brasileira 

Rodrigo Mello Franco de Andrade e a Coordenação Geral do Espaço Cultural Mauro Mota. Em 

2012 foi contabilizada a entrada de cerca de 730.000 novas unidades documentais. 
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1. Conservação e Restauro 

 

Restauração de peças do jardim e de parte da coleção de mobiliário do Museu 

Neste ano foi iniciado o processo de restauração de quatro peças localizadas no jardim do Museu: o 

bonde, a jangada, a locomotiva e o locomóvel. Este conjunto de peças permanece em exposição ao 

ar livre no jardim, constituindo-se numa marca da Fundação.  

 

Tratamento do acervo Josué de Castro e do acervo Maria Elisa Viegas 

Adquiridos por doação, os dois conjuntos documentais encontram-se em processo de tratamento. 

Até o momento, foram tratados cerca de 5.000 livros e 300 documentos textuais manuscritos. O 

total de documentos e livros dos dois conjuntos alcança a casa de 11.000 unidades. 

 

Conservação da Coleção de Obras Raras da Biblioteca Central Blanche Knopf 

Encontra-se em andamento o Inventário do Acervo de Livros Raros e Preciosos da Coleção de 

Obras Raras da Biblioteca Central Blanche Knopf. Em 2012 foram inventariados 3.673 títulos. Em 

paralelo ao processo de inventário está sendo elaborado o diagnóstico do estado de conservação das 

obras. Foram analisadas e examinadas 130 obras e executada a restauração do livro Ensaio 

Econômico de Portugal. 

 

Conservação do acervo Audiovisual 

Iniciado o Projeto Conservação do Acervo Audiovisual da Massangana Multimídia Produções com 

os levantamentos iniciais do estado de conservação e das condições de guarda do acervo. Como 

ação inicial foram copiadas 24 fitas de uma hora cada. Em paralelo, também estão em andamento a 

aquisição de equipamentos e a capacitação de pessoal para dar continuidade aos serviços de 

conservação. 

 

Conservação do acervo da Cinemateca 

A Cinemateca da Fundação, anteriormente vinculada ao Cehibra, teve seu acervo transferido para a 

Coordenadoria do Cinema da Fundação, após o processo de reestruturação já relatado. Parte do 

acervo encontra-se em bom estado de conservação. A partir da cooperação firmada com a 

Cinemateca Brasileira do Ministério da Cultura, foram iniciados processos de aquisição e 

empréstimo de equipamentos e materiais; de treinamento e requalificação de pessoal para os 

procedimentos de conservação e de apoio técnico. 

 

Revisão da documentação museológica 

A revisão da documentação museológica do acervo do Museu do Homem do Nordeste foi iniciada, 

tendo-se efetuado a catalogação de 4.600 peças (cerca de 1/3 do acervo), com o preenchimento de 

fichas de registro contendo a classificação, descrição e documentação fotográfica.  

 

Implantação do Repositório Digital e Plataforma Multiusuária 

É crescente o consenso entre instituições detentoras de acervo de que não basta cada uma 

desenvolver sistemas próprios que reconheçam tão somente seus próprios conteúdos. Acredita-se 

que tais sistemas devem trabalhar de maneira a dialogarem entre si, pois, não raro, as informações 

contidas nas bases de dados possuem complementaridades e consonâncias. Tais constatações 

levaram os setores que executam a gestão dos acervos da MECA a formularem projetos e iniciativas 
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direcionadas para esses objetivos: a criação e implantação de um repositório digital ― um banco de 

dados ― cuja arquitetura atenda às modernas demandas de rapidez, facilidade de pesquisa, 

multiusuária, com confiabilidade e capacidade de interoperabilidade. Nessa direção, foram 

realizados três workshops, que possibilitaram o desenvolvimento do projeto Plataforma 

Multiusuário:  

 

a) Workshop Gestão de Documentos Digitais e Digitalizados  

 

Realizado na Fundação Joaquim Nabuco, em 30 de julho, com a participação do diretor do Instituto 

Brasiliana da Universidade de São Paulo e da chefe da Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, 

respectivamente Pedro Puntoni e Daniela Pires. O Instituto e a Biblioteca são também signatários da 

referida Carta do Recife.  

 

b) Workshop Gestão de Acervos Digitais e Digitalizados 

 

Promovido em parceria com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP, com a participação de 

equipes técnicas da MECA envolvidas com a gestão digital dos acervos e dos profissionais da RNP 

Álvaro Malagutti e Daniel Caetano. 

 

c) Workshop Implantação e Gestão de Repositórios Digitais de Acervos 

 

Promovido com o objetivo de subsidiar tecnicamente os servidores da Fundação envolvidos na 

gestão de acervos digitais e digitalizados e na elaboração de parcerias institucionais nessa área. Foi 

realizado em 26 de novembro. O Projeto destinado à Plataforma Multiusuária de Digitalização do 

Centro de Documentação e de Estudos da História Brasileira foi submetido ao edital Facepe de 

Apoio à Disponibilização para a Pesquisa de Laboratórios Multiusuários e de Acervos de Interesse 

Científico, tem orçamento aprovado de R$ 405.945,00 e terá início em janeiro 2013, com um prazo 

de execução previsto de 24 meses. 

 

2. Aquisições e incorporações 

 

Cumprindo a missão da Fundação Joaquim Nabuco, anualmente são adquiridos, por doação ou 

compra, importantes e diversificados acervos nos campos de atuação da Fundaj, consolidando a 

documentação nessas áreas. 

 

Aquisição de acervo bibliográfico 

Manter atualizado o acervo das Bibliotecas Central e Setorial da Fundação Joaquim Nabuco é o 

objetivo desta ação. Em 2012 a meta programada era a aquisição de 1.000 títulos novos. Foram 

adquiridos 2.528 novos livros, por meio de compra (406), doação (1.812) e permuta (310). 

 

Aquisição de acervos documentais 

 

a) Arquivo Alcir Lacerda 

Acervo referente à produção da empresa Acê Filme, composto por cerca de 600 mil negativos 

fotográficos de autoria do seu proprietário, o fotógrafo Alcir Lacerda, e de profissionais da empresa.  
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b) Arquivo Mário Souto Maior 

Trata-se do processo de formalização da doação graciosa feita pela família do titular em novembro 

de 2001, que permaneceu sob a responsabilidade da então Coordenação de Estudos Folclóricos 

Mário Souto Maior, vinculada à Diretoria de Pesquisas Sociais. O arquivo é formado por 

documentos bibliográficos, textuais e museológicos, reunidos pelo pesquisador e folclorista Mário 

Souto Maior ao longo de sua vida profissional. O conjunto soma cerca de 2.700 documentos 

bibliográficos, arquivísticos e museológicos. 

 

c) Arquivo Família Collier 

O conjunto de documentos originais, transferidos por doação graciosa, se refere a Alberto Menezes 

e Pierre Collier, pioneiros da indústria têxtil no Brasil. É composta por documentos iconográficos 

― com destaque para retratos de família, fotografias do Recife e cartões postais da Bahia da 

passagem do século XIX para o XX ― e documentos arquivísticos. O lote de documentos ora em 

apreço encontra-se em fase de elaboração do inventário sumário.  

 

d) Arquivo José Mariano Carneiro da Cunha 

Formado por documentos arquivísticos e iconográficos referentes ao deputado e líder abolicionista 

José Mariano Carneiro da Cunha e a seus descendentes, doados pela Senhora Gilberta Acselrad. 

Parte do conjunto documental já havia sido doada à Fundação Joaquim Nabuco em 2001. O lote de 

documentos ora em apreço encontra-se em fase de elaboração do inventário sumário.  

 

e) Coleção Liceu de Artes e Ofícios 

Conjunto documental adquirido por meio de permuta viabilizada através de Acordo de Cooperação 

Técnica. Firmado em 2012 entre a Unicamp, a Unicap e a Fundação, o acordo prevê a reprodução 

em microfilme de 146 documentos manuscritos originais pertencentes à coleção Liceu de Artes e 

Ofícios, que soma cerca de 30.000 páginas. Após microfilmagem, a Coleção ficará armazenada na 

Fundaj e o acesso se dará em suporte de microfilme e por meio eletrônico.  

 

f) Coleção Governadores de Pernambuco  

Conjunto documental adquirido por meio de permuta viabilizada através de Acordo de Cooperação 

Técnica firmado entre a Secretaria de Imprensa de Pernambuco e a Fundação no final de 2011. Tem 

por objeto a digitalização de cerca de 100 mil registros fotográficos referentes às agendas dos 

governadores de Pernambuco, no período de 1967 a 2002, que ficarão armazenados e serão 

disponibilizados à consulta pública.  

 

g) Coleção Jornal do Commercio  

Digitalização de 12.102 fotogramas, reunidos em 1.000 rolos de microfilme, referentes aos 

exemplares do Jornal do Commercio existentes no acervo da Fundação, no recorte temporal de 

1919 a 2002. O Termo de Cooperação Científica a ser firmado entre a Fundação e o Sistema de 

Comunicação Jornal do Commercio autorizará a Fundação Joaquim Nabuco a disponibilizar na 

Internet o aludido conjunto documental. 

 

 

 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO 
Av. 17 de Agosto, 2187 – Casa Forte – CEP 52061-540 – Recife-PE 

Fone: (81) 3073.6363 - Fax: (81) 3073.6203 - www.fundaj.gov.br - E-mail: gabin@fundaj.gov.br 

 

 

 

41 

h) Coleção Josebias Bandeira  

Aquisição, por compra, proposta pela Coordenação de Documentação e Pesquisas Históricas, da 

coleção composta por fotografias e cartões-postais de valor histórico, artístico e cultural, somando 

4.602 objetos. O conjunto organizado pelo colecionador permite uma ampla visão da cartofilia e 

iconografia brasileiras. A aquisição não se concretizou em 2012, devido a restrições de ordem 

administrativas. A proposta de aquisição da coleção será reapresentada no início do exercício de 

2013. 

 

i) Coleção Parteiras Tradicionais  

Documentação produzida no âmbito da pesquisa Parteira Tradicional: entre a tradição e a 

modernidade, realizada pela Diretoria de Pesquisas Sociais em 2009. A coleção é composta por 48 

entrevistas gravadas com parteiras e com profissionais da área da Saúde Pública em nove 

municípios de Pernambuco, dispostas em 81 fitas cassete; e por 210 fotografias retratando as 

parteiras, suas residências, associações profissionais e postos onde atuam.  

 

j) Coleção Microfundamentos da mudança institucional  

Documentação produzida no âmbito da pesquisa Microfundamentos da mudança institucional: 

incentivos, saída e voz na reforma administrativa, realizada pela Diretoria de Pesquisas Sociais no 

ano de 2000. O conjunto documental é formado por 14 depoimentos coletados entre servidores da 

Fundação e do Hospital das Clínicas, dentre outras instituições, acondicionadas em 22 fitas cassete.  

 

Aquisição de acervos audiovisuais 

 

a) Vídeo da Escuela Internacional de Cine y Video de Santo Antonio de los Baños 

Doado pela Escuela Internacional de Cine y Video de Santo Antonio de los Baños de Cuba, um 

DVD comemorativo dos 25 anos de atuação daquela instituição com uma seleção dos trabalhos de 

alunos. 

 

b) Vídeos da 8ª edição do Concurso de Roteiros Rucker Vieira 

Entregues e incorporados ao acervo os dois vídeos vencedores da edição 2011 do Concurso: 

Noitários de Garçom – A Saga de Frei Miguelinho, de Ney Dantas, e Uma Passagem para Mário, de 

Eric Lawrence.  

 

c) Videoarte 

Foram incorporados quatro vídeos à Coleção de Videoarte: 1) adquirido por compra o vídeo Bronze 

Revirado, de Pablo Lobato, artista com participação em importantes exposições e festivais a 

exemplo do Documentary Fortnight do MoMA, Nova York, EUA, 2009; 60º Film Festival Locarno, 

Suíça, 200   do Sundance Film Festival, EUA, 200   2) adquirido por compra o vídeo Pilgrimage 

de Eder Santos, autor que j  realizou individuais como Suspensão e Fluidez, na ARCO de Madri 

(2009), e Roteiro Amarrado, no Centro Cultural Banco do Brasil, Rio de  aneiro (2010). Seus 

vídeos integram acervos de instituições como o MoMA de Nova  ork e o Centre Georges 

Pompidou de Paris. Além desses, os vídeos vencedores da 5ª edição do Concurso de Videoarte 

foram recebidos e incorporados à coleção: 3) Soarsso, de Marcelo Coutinho ― trabalho também 

selecionado para a 30ª Bienal de São Paulo; e 4) 7.536 Passos (por uma geografia da proximidade), 

de Regina Parra. 
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3. Difusão do conhecimento  

 

A difusão do que é produzido por estudos referenciados no acervo é realizado por meio da 

publicação de livros, revistas e outros suportes midiáticos, sendo o instrumento mais efetivo à 

disposição da MECA na busca por suas metas e objetivos nessa área. É desenvolvida em parceria 

com a Editora Massangana. 

 

Publicação de livros Itinerário Musical do Nordeste 

Catálogo do projeto de divulgação e lançamento do Kit Musical (ver adiante). Reúne textos e 

imagens da pesquisa realizada na década de 1970, que fez registros sonoros de ritmos tradicionais 

em seis estados da Região. 

 

Teoria da história e historiografia: debates pós-68 

O livro reúne ensaios e conferências do I Seminário Nacional de Teoria da História e Historiografia: 

1968 e a reescrita da História, realizado pela Fundação Joaquim Nabuco e pela UFPE.  

 

Joaquim Nabuco e a nossa formação 

O livro reúne palestras proferidas por ocasião do Ano Nacional Joaquim Nabuco, durante seminário 

homônimo, e registra múltiplos olhares sobre a complexa figura do pensador e diplomata 

pernambucano.  

 

Massangana e Nabuco: o tempo revisitado 

O livro relata o processo de restauração do Engenho Massangana e descreve a exposição que trata 

da formação do pensador e diplomata pernambucano Joaquim Nabuco.  

 

Jornadas de Pastoril 

O livro estuda as fontes e a estética dessa manifestação popular e destaca o trabalho de 101 grupos 

de pastoril em atividade na Região Metropolitana do Recife. Contém partituras e um CD com vinte 

famosas jornadas do tradicional folguedo natalino.  

 

Publicações digitais 

Nesta seção encontram-se reunidos os projetos e as atividades ― pesquisas, levantamentos e 

invent rios realizados no acervo arquivístico e bibliogr fico ― cuja disponibilização de seus 

resultados se dá por meio eletrônico através, principalmente, da página institucional 

(www.fundaj.gov.br). 

 

Pesquisa Escolar On-Line  

Em 2012 foram elaborados e disponibilizados 50 novos textos. Atualmente, o projeto disponibiliza 

770 textos temáticos inéditos em língua portuguesa, 400 deles traduzidos para o inglês e 180 para o 

espanhol. O projeto foi um dos agraciados institucionalmente pelo Prêmio José Reis de Ciência & 

Tecnologia, do CNPq, em 2012. 

 

Catálogo de Depoimentos da Memória Político-Social do Nordeste  

Catálogo dos depoimentos do Programa de História Oral. O Programa recolhe, preserva e organiza 

depoimentos gravados e documentos textuais, iconográficos e audiovisuais referentes a personagens 
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que vivenciam e testemunham acontecimentos políticos-sociais relevantes, constituindo novas 

fontes de pesquisa. O Programa se organiza por temas, dentre os quais, destacam-se A História Oral 

do Movimento Político Militar de 1964 no Nordeste; A Mineração no Nordeste: Depoimentos e 

Experiências e Contribuição Italiana ao Nordeste do Brasil. 779 depoimentos estão catalogados. 

 

A Bibliografia abaixo foi executada para subsidiar os participantes do primeiro Curso de Pós-

Graduação lato sensu em Formação de Gestores Culturais dos Estados do Nordeste.  

 

a) Inventário bibliográfico do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano, 1862-

2012: uma bibliografia aos 150 anos.  

 

b) Inventário bibliográfico Mário Melo, 1884-1959: uma bibliografia. 

 

c) Inventário bibliográfico Educação, Surdez e Língua Brasileira de Sinais (Libras).  

 

d) Inventário bibliográfico José Antônio Gonsalves de Mello (1916-2012): cronologia e 

bibliografia. 

 

e) Inventário bibliográfico Política Cultural (1954-2011). 

 

Edição de Vídeos e CDs 

Nesta seção encontram-se reunidos os projetos e atividades ― ações de incentivo à produção 

científica, artística e cultural, produtos educativos e outros ― cujo principal meio de difusão se dá 

através da edição e exibição de vídeos, CDs e DVDs. 

 

Concurso de Roteiros Rucker Vieira 9ª edição 

A 9ª edição do Concurso de Roteiros Rucker Vieira foi finalizada em novembro de 2012, 

totalizando 71 inscritos de todas as regiões do Brasil. A comissão julgadora elegeu três projetos 

vencedores: 1º lugar - Aracati, de Júlia de Simone, do Rio de Janeiro; 2° lugar - Canavieiros, de 

Andréia de Arruda Ferraz, de Pernambuco; 3° lugar - O Touro, de Larissa Figueiredo Mendes. O 

concurso teve como parceiros a Companhia Hidroelétrica do São Francisco e a TV Brasil. 

 

Itinerário Musical do Nordeste  

Reedição de mais 3.000 unidades do kit musical com 10 CDs resultante da pesquisa homônima que 

levantou e registrou expressões da música tradicional em cinco estados da região na década de 

1970. Os kits serão distribuídos em bibliotecas públicas e escolares, centros de documentação e 

museus do País. 

 

Conhecer para Preservar 

Realizado em parceria com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, o 

projeto Conhecer para Preservar é uma série de quatro programas e seis interprogramas que tratam 

dos conceitos do patrimônio histórico e da importância de sua preservação. Lançados em 2012, os 

DVDs serão distribuídos por toda rede pública de ensino. 
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Brasil, Cinco Séculos de História  

Realizada reedição dos DVDs com uma tiragem de 7.000 exemplares para distribuição em escolas e 

bibliotecas escolares. Para aprimorar o processo de distribuição, busca-se, nessa reedição, definir 

com foco mais preciso o público escolar usuário dos DVDs, por meio de consultas a professores e 

coordenadores pedagógicos das escolas. A distribuição terá alcance nacional. 
 

6ª edição do Concurso de Videoarte 

A seleção para o VI Concurso de Videoarte ocorreu no dia 17 de dezembro, com comissão 

composta por especialistas da Fundaj, UFRS e UFRJ. Dos 46 artistas inscritos, foram selecionados 

os projetos dos artistas Carlos Pablo Cardoso Lobato e Clarissa Fernandes Tossin, cujos contratos 

deverão ser firmados com a Fundação, observando-se as cláusulas do Edital. 
 

4. Realização de eventos 
 

Os 50 eventos promovidos pela MECA ao longo de 2012 se organizaram em torno de três eixos 

Memória, Arte e Leitura, com o objetivo de promover o acesso aos acervos da instituição; de provocar 

o debate sobre temas contemporâneos tais como mobilidade urbana, violência política e crise 

econômica mundial, e de contribuir para a formação crítica dos cidadãos, principalmente aqueles em 

idade escolar e matriculados em escolas públicas. Para o cumprimento desses propósitos, a Diretoria 

organizou seminários, debates, mostras de filmes e exposições, acompanhados, em grande parte deles, 

pelo trabalho do Educativo, responsável pela formação e mediação junto aos professores, gestores 

educacionais e alunos, preferencialmente de escolas públicas. 
 

Memória 

Café memória. Este evento teve sua primeira edição dedicada ao tema Sonoridades, com o objetivo 

de agrupar ações educativas e culturais no campo da Memória Musical Brasileira, com visitas 

guiadas aos acervos, minicursos, exposição de vídeos e roda de debate.  
 

Expomemória 
Atividade integrada ao Café Memória, é uma ação de divulgação científica e cultural que busca 

democratizar o acesso aos acervos históricos para o grande público por meio de ações educativas. O 

viés didático da mostra possibilita a itinerância para as escolas. Inaugurando a atividade, foram 

realizados no Recife a mostra itinerante A bicicleta ao longo dos tempos e o debate O desafio da 

cultura da bicicleta no cenário urbano atual. 
 

Workshop internacional Gestão Costeira integrada do Litoral e da Região Metropolitana de 

Pernambuco – dados geodésicos e suas aplicações  
Realizado no período de 29 de outubro a 1º de novembro na Fundação Joaquim Nabuco, em parceria 

com o Centro Cultural Brasil – Alemanha - CCBA, a Universidade Federal de Pernambuco, o 

Consulado Geral da Alemanha no Recife, e com o apoio da Escola Politécnica/UPE, do Itep e da 

ADDiper. Inspirado no primeiro mapeamento do litoral do Nordeste do Brasil realizado pelo cientista e 

engenheiro Georg Marcgrave (1610 a 1644), o Workshop é uma ação do Projeto Marcgrave – 

Cooperação em Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, que teve como público alvo professores, 

pesquisadores e pós-graduandos de geociências (oceanografia, cartografia, geologia e geografia) e 

profissionais dos setores públicos e privados que lidam com a aplicação de geoinformações no 

planejamento nas esferas estadual e regional, assim como no planejamento e monitoramento ambientais.  
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Fomes ocultas 
Mostra de filmes de curta duração realizada em parceria com o Centro de Estudos Josué de Castro 

para discutir a atualidade da obra de Josué de Castro, com o objetivo de transmitir às novas 

gerações a importância de se entender a realidade social sob um prisma que articule diversas áreas 

do conhecimento, de acordo com a metodologia empregada pelo homenageado.    

 

Atividades educativas no Engenho Massangana 

O Engenho Massangana recebeu cerca de 11.000 visitantes durante o ano na exposição histórica 

permanente intitulada Nabuco e Massangana – o tempo revisitado, instalada na Casa Grande e na 

Capela de São Mateus. Contribuíram para esse quantitativo o convênio firmado com a Secretaria de 

Educação do Estado de Pernambuco, que proporcionou a visita de 6.690 estudantes e de 442 

professores da rede pública do ensino fundamental, médio e superior, e as atividades educativo-

culturais promovidas ao longo do ano. 

a) Janeiro Divertido. Evento que reúne a comunidade no mês das férias escolares. São realizadas 

oficinas de percussão, dança, jogos esportivos, sessão de cinema e de leitura; 445 pessoas 

participaram dos encontros. 

b) 10ª Semana Nacional dos Museus. Programação especial com atividades e oficinas. 575 pessoas 

participaram da Semana. 

c) 6ª Primavera dos Museus. Oficinas, exibição de vídeos, a Festa de São Mateus e o lançamento do 

Livro Massangana e Nabuco – o tempo revisitado. 960 pessoas participaram do evento. 

d) Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O Engenho Massangana participou do evento com 

stands na UFRPE, na Fundação e no município do Ipojuca, onde, em praça pública, realizou 

oficinas de leitura. 960 participantes. 

e) Identidade e Consciência no Engenho. Nesta edição a atividade foi itinerante, apresentando 

esquete teatral seguido de debate em quatro escolas da zona rural dos municípios do Cabo de Santo 

Agostinho e do Ipojuca. 220 participantes, entre estudantes e professores. 

f) Dezembro Cultural. Atividade de avaliação dos projetos realizados e construção de perspectivas 

de ações conjuntas com a comunidade local e debates nas escolas da circunvizinhança. Público 

estimado em 250 pessoas. 

 

Projeto Curta o Circuito 

O projeto visa a proporcionar a professores e alunos do Recife e dos municípios da região 

metropolitana com baixos Idebs o acesso aos vários espaços expositivos e memoriais da Fundação 

― Museu do Homem do Nordeste, Espaço Cultural Mauro Mota e Engenho Massangana. Objetiva 

também estabelecer uma relação mais estreita e de caráter permanente entre os equipamentos 

culturais e a escola na formação dos alunos. No ano, foi executado um projeto piloto que trabalhou 

com 13 grupos de alunos (513) e professores (35), totalizando 548 pessoas de escolas da rede 

pública de ensino.  

 

Oficinas de Expografia – Exposição, E Agora?  

Exercício executado com os mediadores do Museu e da Coordenação de Artes Plásticas do Espaço 

Cultural Mauro Mota, tendo como tema o projeto Nordestes Emergentes, no âmbito do projeto de 

requalificação do Museu do Homem do Nordeste.  O resultado é a mostra intitulada E agora?, que 

se encontra em exibição no espaço expositivo do Museu. 
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Seminário Avançado de Museologia Social 

Realizadas três edições do Seminário, cujo objetivo é o de desenvolver um programa de estudos e 

debates sobre Museologia Social, especialmente voltado para os alunos do primeiro curso de 

Bacharelado em Museologia de Pernambuco, da UFPE.  

 

Uma Noite no Museu 

O programa objetiva dar oportunidade a professores e alunos participantes de programas de 

Educação de Jovens e Adultos – EJA de ter um contato orientado com um museu. Foram realizadas 

9 edições – de março a novembro – nas quais o Museu é aberto em horário noturno, recebendo 29 

escolas da rede pública de ensino, totalizando 976 alunos e professores atendidos. 

 

Theória – IV Mostra de Fotografias e Vídeos 

Com o objetivo de investigar e socializar a tarefa de retratar institucionalmente a Região de forma a 

obter uma representação museológica consistente do Nordeste real, o projeto é composto por 

conferências, apresentações de vídeos e de ensaios fotográficos. Realizado de 21 a 24 de novembro, 

além das mostras relatadas, contou com um público de cerca de 70 pessoas, entre fotógrafos, 

cineastas, jornalistas, profissionais de museus, professores e estudantes de graduação e pós-

graduação das áreas de museologia, história, antropologia, comunicação, artes plásticas, fotografia e 

cinema, que prestigiou o encontro. 

 

Seminário internacional de Leitura, Educação e Cidadania 

Etapa de uma série de ações educativas e de divulgação científica desenvolvidas pela Biblioteca Central 

Blanche Knopf na última década. Visa a promover a troca de conhecimento e estimular o debate entre 

especialistas sobre a realidade da leitura no país, referenciados nas recentes e bem sucedidas iniciativas 

de formação de leitores em âmbito local, regional, nacional e internacional. Objetiva ainda contribuir 

para o desenvolvimento de uma cultura da leitura no Brasil e, especificamente, para a implantação de 

um programa de fomento à leitura e de formação de mediadores na Instituição, em consonância com o 

Plano de Ação da Fundação Joaquim Nabuco 2011-2020.  

 

Arte 

Neste âmbito de atividade o Cinema da Fundação exibiu 31 filmes em 719 sessões, durante 49 

semanas, para um público de 56 mil pessoas. Além da programação corrente de filmes com 

lançamentos semanais, que o colocam como a principal sala do circuito alternativo da Região, o 

Cinema da Fundação promoveu programações especiais, fruto de convênios e acordos firmados 

com instituições educativas e culturais. As exibições correntes e as sessões especiais acima 

relatadas levaram o Cinema da Fundação a ultrapassar, pelo terceiro ano consecutivo, a marca dos 

60.000 expectadores. 

 

Projeto Política da Arte  

O projeto Política da Arte procura investigar as relações entre as práticas artísticas e as práticas 

políticas, entendidas em sentido amplo. Para tanto, o projeto faz uso articulado de mostras, ações 

educativas, ações discursivas e publicações. Acordo de cooperação com o Centro Cultural Banco do 

Nordeste permitiu que duas mostras acontecessem naquele centro cultural, em Fortaleza. As 

mostras são acompanhadas por palestras e ações educativas. Na Galeria Vicente do Rego Monteiro 

foram realizadas as seguintes exposições: 
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a) Infância. Mostra coletiva dos artistas Cao Guimarães, Nan Goldin e Paula Trope, fala de uma 

época e de um espaço simbólico em que a desregulação de corpos ainda vigora. Realizada entre 8 

de março e 12 de maio, alcançou um público de 1.663 visitantes que congregou grupos de 

estudantes da UFPE e da Prefeitura da Cidade do Recife, num total de 26 mediações. Realizado 

também um debate com a artista Paula Trope e a psicanalista Tânia Rivera. 

 

b) O Legado da Coruja. Mostra do artista plástico Chris Maker baseada no filme homônimo inédito 

no Brasil, feito para a televisão em 1989. Realizada entre 6 de junho e 2 de setembro, alcançou um 

público de 1.500 visitantes, dentre os quais grupos constituídos por  alunos e professores da rede 

pública, num total de 7 mediações. 

Em torno dos temas levantados pela mostra foram realizadas três sessões de palestra na Sala Aloísio 

Magalhães com debates com os curadores e professores convidados: 

Vladimir Safatle (com lançamento do livro Occupy, de sua autoria) em 12 de julho, para um público 

de 100 pessoas; Francisco de Oliveira em 19 de julho, para um público de 100 pessoas; Emir Sader 

(com lançamento do livro Armas da Crítica, de sua autoria) em 8 de agosto, para um público de 100 

pessoas; Cristian Borges em 15 de agosto, para um público de 70 pessoas. 

 

Melanie Smith 

A mostra enfoca a dinâmica urbana da Cidade do México, onde vive a artista. Realizada entre 1º de 

outubro e 18 de novembro, alcançou um público de 700 visitantes, num total de 14 mediações. 

Como ação formadora vinculada, foi realizado o ciclo de palestras de Tom McDonough com o 

título Semeando o Vento: Uma História da Internacional Situacionista, na Sala Aloísio Magalhães, 

nos dias 2, 3 e 4 de outubro, para um público diário de 100 pessoas. 

 

Projeto Itinerância Videobrasil 2012-2013/Panoramas do Sul  

Panoramas do Sul (exposição itinerante das obras premiadas no Festival Videobrasil 2011). As 

obras da itinerância são representativas das questões que norteiam os quatro eixos da mostra 

Panoramas do Sul: Cartografias do afeto; Natureza e cultura; Paisagens políticas e Máquinas de ver. 

Em parceria com a UFPE/PROEXT, a exposição aconteceu em três galerias da cidade: Galeria 

Vicente do Rego Monteiro, Centro Cultural Benfica e Centro de Artes e Comunicação, entre 29 de 

novembro e 27 de janeiro de 2013, para um público global de 550 visitantes. 

 

Concurso de Residências Artísticas 

Lançamento de edital da 1ª edição do projeto e seleção dos seis residentes entre 137 inscritos. Três 

fazem residência no Recife, e os demais em Fortaleza, como parte de acordo de cooperação 

celebrado com o Centro Cultural Banco do Nordeste. 

 

II. ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOEDUCATIVAS 

 

O Processo de Implantação do Complexo Industrial Portuário de Suape  

A pesquisa tem por objetivo analisar, sob a perspectiva histórico-antropológica, o processo de 

implantação do Complexo Industrial Portuário de Suape, entre os anos de 1970 e 1980. A pesquisa 

encontra-se em andamento. 
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A Verticalização da Paisagem no Recife 

O objetivo da pesquisa é empreender uma análise antropológica e histórica das transformações na 

paisagem urbana do Recife a partir do século XX, tomando como referência o fenômeno da 

verticalização. A pesquisa buscará compreender aspectos das transformações históricas, culturais e 

simbólicas ligadas à dinâmica urbana e ao modo de vida na cidade, com base na caracterização e 

contextualização cronológica desse processo. O projeto está em andamento. 

 

Cidade, Identidade e Patrimônio Cultural: Diálogos e Novas Perspectivas 

O projeto visa pesquisar o processo de construção e consolidação dos conceitos de monumento e 

patrimônio históricos urbanos na primeira metade do século XX e como tais noções foram 

discutidas nos momentos de implantação de projetos urbanísticos de grande porte no Recife. O 

projeto encontra-se em andamento.  

 

Pensamento Social Brasileiro, Historiadores e Lugares de Memória no Período Republicano: 

um estudo a partir dos acervos da Fundação Joaquim Nabuco 

A pesquisa objetiva tecer releituras da História do Nordeste com base nos acervos da Fundação 

Joaquim Nabuco. Tem como objeto o estudo da produção de saberes históricos e uso desse saberes 

como ferramenta política e pedagógica desde a instalação da República no Brasil. O projeto 

encontra-se em andamento. 

 

Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre o Cotidiano/Nordestes Emergentes 

Implantação no âmbito do Museu do Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre o Cotidiano, 

inspirado pela obra teórica e institucional do sociólogo Michel Maffesoli em parceria com o Núcleo 

francês, instalado na Universidade de Sorbonne. Primeiro projeto desenvolvido pelo núcleo 

brasileiro, o Nordestes Emergentes é uma ação multidisciplinar de alcance regional que se propõe a 

registrar as transformações de natureza antropológica por que passa a Região. A coleta de dados nos 

estados da região Nordeste terá início a partir de março de 2013. 

 

III. PROMOÇÃO DE CURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL 

 

1. Especialização 

Curso de Formação de Gestores Culturais dos Estados do Nordeste 

O curso objetiva qualificar profissionais para formular, programar e executar políticas públicas no 

campo da Cultura que contribuam com o desenvolvimento do país, assim como fortalecer o Sistema 

Nacional de Cultura - SNC. Tornado viável por meio de parcerias com o Ministério da Cultura, a 

Universidade Federal Rural de Pernambuco e as Secretarias de Cultura dos estados da Bahia, de 

Alagoas, de Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Ceará e do Piauí, o curso teve 

seus conteúdos distribuídos em nove módulos e itinerou nos sete estados participantes, totalizando 

360 horas, com atividades presenciais. Foram capacitados 50 gestores culturais dos estados 

conveniados. A gestão administrativa do Curso é realizada em parceria com a Diretoria de 

Formação e Desenvolvimento Profissional – Difor. 
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2. Aperfeiçoamento 

Curso de Indexação, Normalização e Recuperação de Informações 

Contribuir para a formação de professores da rede pública como mediadores para recuperação da 

informação, facilitar o entendimento da indexação para profissionais da área de informação e 

oferecer aos profissionais das áreas de biblioteconomia, arquivologia, gestão da informação e 

professores da rede pública orientações básicas de como elaborar uma estratégia de busca, 

facilitando a pesquisa e a recuperação da informação, são os objetivos do curso. 

O curso foi estruturado em três módulos de 20 horas/aula cada: Indexação; Normalização e 

Recuperação. Os módulos transcorreram no período de 22 de outubro e 22 de novembro. 
 

Curso de Atualização em Imagem e História  

O Curso de Atualização em Imagem e História, com carga horária de 60 horas-aula, visa a 

aprimorar os conhecimentos técnico-científicos do corpo funcional do Cehibra e de outros 

servidores públicos. Tem por propósitos temáticos, entre outros: refletir sobre os fundamentos 

teórico-metodológicos da imagem fotográfica na pesquisa em História e disciplinas afins; suas 

significações e interpretações; investigar e construir práticas de pesquisa que permitam pensar a 

fotografia nos arquivos contemporâneos; estimular a produção de conhecimento científico e de 

criação artística a partir da exploração das fontes de pesquisas documentais e fotográficas, 

particularmente do acervo do Cehibra, mas não exclusivamente nas suas coleções fotográficas.  

O Curso teve preenchidas as 15 vagas disponibilizadas, 10 das quais por servidores da Fundação. É 

executado administrativamente pela Diretoria de Formação e Desenvolvimento Profissional – Difor 

e está previsto para ser realizado em 15 módulos de 4 horas-aula cada, devendo ser concluído em 

março de 2013. 
 

Curso de Aperfeiçoamento em Gestão de Acervos Bibliográficos e Arquivísticos (EAD) 

O objetivo central do curso é o de contribuir para a preservação do bem cultural e para o 

aprimoramento das atividades inerentes aos processos de tratamento dos acervos. Ao final do ano 

foi concluído o Projeto Pedagógico de Curso - PPC. O curso terá início em julho de 2013. 
 

3. Curta Duração 

Cursos de Formação e Capacitação Técnica em Audiovisual 

O Centro Audiovisual do Norte-Nordeste – CANNE, através do projeto Cursos de Formação e 

Capacitação Técnica em Audiovisual, procura colaborar com a produção de obras em audiovisual 

por meio da capacitação e formação de trabalhadores nos vários segmentos profissionais 

necessários à execução de produtos desta tecnologia. Foram realizados 27 cursos, com carga horária 

de 30h, em onze modalidades, distribuídos por todas as capitais da região Nordeste, além de 

Macapá, no Amapá e Palmas, em Tocantins e na cidade de Cachoeiras, na Bahia.  
 

Curso de Capacitação em Conservação Preventiva do Patrimônio Edificado 

O curso, com 40 horas-aula distribuídas em dois módulos com 20 horas-aula cada, visou a 

contribuir para a preservação do patrimônio cultural edificado da Região, notadamente edifícios de 

valor histórico arquitetônico sob a guarda de instituições públicas. O curso, realizado em dois 

módulos, registrou a inscrição de 33 profissionais de várias instituições dos estados da Paraíba, 

Sergipe, Alagoas e Pernambuco, foi distribuído nos seguintes módulos: 1º módulo - Conservação 
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Preventiva – A Interfase entre o Edifício e o Acervo: de 10 a 14 de setembro de 2012; e 2º módulo - 

Intervenção em Bens integrados a Monumentos: de 10 a 14 de dezembro de 2012. 

 

Iniciação à Conservação Preventiva de Acervos Bibliográficos e Documentais 

Minicurso realizado pelo Laborarte, na Biblioteca da Secretaria de Educação e Cultura de Caruaru, 

no período de 4 a 6 de julho, com carga horária de 24 horas-aula, contou com 15 treinandos. 

 

Formação do Jovem Artesão 

O Programa de Formação do Jovem Artesão é uma ação de formação e de inclusão social e cultural 

realizada pelo Museu do Homem do Nordeste e o Movimento Pró-Criança. Desde 2005, o 

Programa proporciona a formação profissional continuada nos eixos Artesanato e Artes Plásticas, 

Produto e Indivíduo, além de vivências práticas e aulas-passeio para jovens de baixa renda da 

Região Metropolitana do Recife. 

Em 2012, ocorreu a criação do 5º núcleo da Rede Jovem Artesão, que conta com 20 alunos 

moradores dos bairros de Casa Amarela, Nova Descoberta, Vasco da Gama, Bomba do Hemetério, 

Casa Forte, Morro da Conceição, Ouro Preto e Águas Compridas e da cidade de Paulista. O 

Programa conta com o apoio da Igreja da Harmonia, de Casa Amarela, onde acontecem os 

trabalhos, e do projeto Bombando Cidadania, do Instituto Walmart. 

Neste ano, foram realizados dois cursos de formação que incluíram vivências práticas e aulas-

passeio, participação dos alunos em exposições e feiras para comercialização de produtos com 

destaque para a Feira Nacional de Negócios do Artesanato – Fenearte e palestras. Foram 

capacitados 70 jovens. 

Alguns entraves impactaram negativamente o Programa neste ano: 1) a dificuldade para contratação 

de oficinas de longa duração (acima de três meses); 2) o não fornecimento dos vales-transportes 

para o 5º núcleo. O vale-transporte é de suma importância, vez que os participantes são oriundos de 

famílias carentes e não dispõem de recursos para este gasto; e 3) o fechamento do Espaço Janete 

Costa – a loja do Museu – em maio, para restauro da coberta, pintura e manutenção do mobiliário, 

onde são comercializados os produtos da Rede Jovem Artesão bem como de outros artistas 

populares da região Nordeste. O espaço garante renda mensal aos jovens do programa, e seu 

fechamento acarreta frustração na medida em que os produtos não são comercializados. 

 

Curso de Formação em Mediação de Museus 

Visa à capacitação de pessoas para realizar a mediação entre os conteúdos transmitidos pelas 

exposições e acervos museológicos e os grupos visitantes. Com carga horária de 80 horas-aula, o 

curso tem a presença de 30 alunos estudantes de Museologia, História e Artes Plásticas e áreas 

afins. Foi iniciado em 29 de novembro e seu término está previsto para 28 de fevereiro de 2013. 

 

Encontros Museu Educador 

Estimula gestores e professores da rede pública de ensino a utilizar museus como espaços 

complementares à educação formal. Foram realizados quatro encontros, tratando dos seguintes 

temas: Projeto EJA - A Caminho da Arte: Rodas de Formação; Sustentabilidade e Cultura; Tempo, 

Memória e Contemporaneidade e História e Modernidade, encontros realizados em parceria com a 

Gerência de Educação de Jovens e Adultos, da Prefeitura da Cidade do Recife; e Tempo, Memória e 

Contemporaneidade. Foram também realizadas palestras sobre Sustentabilidade e Cultura e História 

Social da Memória. 
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DIRETORIA DE FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 
 

Destaques do Período 
 

Para a gestão que se iniciou em março de 2012, alguns desafios de imediato foram postos, 

especialmente o da formação continuada de professores e gestores educacionais e culturais, com 

ênfase na região Nordeste. Atualmente, constata-se que é nessa região onde se encontram os 

menores Índices de Desenvolvimento da Educação Básica - Ideb, de acordo com avaliações do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, refletindo em seus 

dados o registro de índices insuficientes de qualidade de ensino. Diante desse cenário, cabe a 

Fundaj, como instituição ligada ao MEC, reunir sua capacidade de formação profissional e focar em 

atividades de produção e divulgação de conhecimento na educação. 

 

O ano de 2012 representou para a Difor um momento de realização de vários esforços, que na prática 

resultaram em ações além daquelas detalhadamente apresentadas neste relatório. Ressaltam-se: 
 

a) Elaboração das Normas Gerais dos Cursos de Pós-graduação Lato Sensu em nível de 

Especialização da Fundação Joaquim Nabuco, aprovadas pelo Conselho Diretor; 
 

b) Participação no processo de credenciamento da FADURPE e da FADE como Fundações de 

Apoio da Fundaj; 
 

c) Participação na elaboração do projeto do Curso de Especialização em Gestão e Práticas da 

Educação Infantil, juntamente com a Coordenação Geral de Estudos Educacionais/Dipes, aprovado 

pelo Conselho Diretor da Fundaj. 
 

d) Submissão ao edital da Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça 

SENASP - MJ, da proposta de curso de Pós-Graduação em Análise Criminal, nível especialização, 

em parceria com a Secretaria de Defesa Social, do Estado de Pernambuco. 
 

e) Implantação da Plataforma Moodle, em decorrência da qual a Difor está customizando e mantendo 

salas para educação a distância, inicialmente para os Cursos de Especialização em Formação de 

Gestores Culturais, Especialização em Gestão e Práticas da Educação Infantil e Aperfeiçoamento em 

Gestão de Acervos, destinados para um público total de aproximadamente 300 alunos. 
 

f) Acompanhamento efetivo dos servidores que estão afastados para pós-graduação, especialmente 

os matriculados no Mestrado Profissional em Gestão Pública para o Desenvolvimento do Nordeste, 

da UFPE, que foram contemplados com a oportunidade de realizar curso de inglês e com notebooks, 

no intuito de fomentar o desenvolvimento profissional dos participantes. 
 

Outro ponto relevante da estruturação da Difor foi marcado pela ocorrência de restrições físicas e de 

pessoal, que influenciaram no desenvolvimento das ações de formação. Nesse cenário, a escassez 

no quadro administrativo, aliada ao período de tempo necessário para atender aos processos 

burocráticos, refletiram na redução do potencial de execução das metas físicas e financeiras. A 

Difor, ao longo do ano, consolidou sua atuação interagindo com as demais unidades, identificando 
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ações que deveriam migrar para esta nova Diretoria, que tem por competência promover, no campo 

das Ciências Sociais, a formação e o aperfeiçoamento de pessoal para empreendimentos públicos e 

privados nos níveis de pós-graduação lato e stricto sensu, na área de atuação da Fundaj, e planejar, 

coordenar e executar atividades voltadas à formação, à qualificação e à capacitação do corpo 

funcional da Fundaj, em consonância com a política de gestão de pessoas do Governo Federal. 

 

I. ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 
 

A Difor deu início à realização de cursos Lato Sensu e à preparação para a realização, em 2013, de 

Cursos Stricto Sensu. Estas atividades são desenvolvidas por intermédio das suas Coordenações, de 

Atividade de Cursos Lato Sensu e de Atividades de Cursos Stricto Sensu. Os cursos com foco na 

missão institucional da Fundaj são espaços para aprimoramento técnico-científico e de difusão da 

produção acumulada na Fundaj em Meio Ambiente, Estudos Educacionais, Estudos Populacionais e 

Econômicos, Estudos Sociais e Ciência e Tecnologia.  
 

1. Funcionamento de Cursos de Pós Graduação Lato Sensu 
 

Os cursos desenvolvidos visam a atender demandas públicas de especialização de gestores, 

professores e outros profissionais essenciais ao desenvolvimento das regiões Norte e Nordeste do 

país. Em 2012 foram realizados dois cursos Lato Sensu em nível de especialização. Foi também 

elaborada a proposta do curso de Especialização em Gestão e Práticas da Educação Infantil. 
 

Curso de Especialização em Estatísticas Sociais 

Este curso, em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, iniciou-se em agosto 

de 2012 para conclusão em dezembro de 2013, e tem por objetivo dotar os profissionais do setor 

público com conhecimentos básicos e instrumentos de análises complementares que promovam 

conhecimento mais abrangente e aprofundado de temas próprios das análises das estatísticas sociais, 

aperfeiçoando-os para o exercício de suas atividades, especialmente as voltadas para a formulação e 

acompanhamento de políticas públicas. O corpo docente é formado por pesquisadores doutores da 

Fundaj e docentes da Universidade Federal de Pernambuco - UFPE e da Universidade Federal 

Rural de Pernambuco - UFRPE. Contempla a interdisciplinaridade de quatro áreas fundamentais: 

Estatística, Demografia, Economia e Informática. Vinte alunos estão matriculados no curso. 
 

Curso de Formação de Gestores Culturais dos Estados do Nordeste 

Tem como objetivo desenvolver o processo de formação de gestores culturais e conselheiros de 

cultura nos sete estados da região Nordeste do Brasil, de forma a consolidar a implantação do 

Sistema Nacional de Cultura, dotando-os de conhecimentos históricos, sociais, políticos, 

econômicos, jurídicos e gerenciais presentes no campo cultural. O curso é realizado com as 

parcerias da UFRPE e do Ministério da Cultura - MinC, tendo como público alvo gestores públicos 

de cultura, acadêmicos, gestores da sociedade civil com atuação na área cultural, como nos pontos 

de cultura, e conselheiros dos Conselhos Estaduais de Cultura do Nordeste. No momento finaliza-se 

procedimentos para entrega da versão final de trabalhos de conclusão de curso e emissão de 

relatórios para certificação posterior. O corpo docente é composto por professores da UFRPE, 

UFBA, UEMG e por pesquisadores da Fundaj. Cinquenta alunos estão matriculados. 
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2. Funcionamento de Cursos de Pós Graduação Stricto Sensu 
 

Com estes cursos busca-se enriquecer a competência científica e profissional de agentes públicos 

portadores de diploma de graduação. Para essa finalidade, em 2012, foram submetidas duas 

propostas de Cursos Novos em nível de Mestrado: 
 

a) Mestrado Profissional em Ciências Sociais para o Ensino Médio 

Objetivo: Qualificar professores que ministram a disciplina de Sociologia no ensino médio e os 

licenciados na área. Esta proposta pretende consolidar a Sociologia como uma disciplina crítica por 

meio de um mestrado profissional que reforce as teorias clássicas da disciplina articuladas à prática 

científica e à análise de resultados de pesquisas realizadas na área. 

Status: Aprovada pela CAPES com Conceito 3. 

Parcerias: Secretarias de Educação dos Estados do Nordeste. 

Início das atividades: Agosto/2013. 

Público alvo: Professores que ministram a disciplina de Sociologia no ensino médio e os 

licenciados na área. 

Corpo docente: Pesquisadores e analistas da Fundaj e professores da UFPE. 

Vagas anuais: 15 
 

b) Mestrado Acadêmico em Educação, Culturas e Identidades 

Objetivo: Formar docentes e pesquisadores, numa perspectiva interdisciplinar, capazes de 

compreender e desenvolver processos educativos e culturais de forma inovadora diante da 

complexidade sociocultural e responder aos desafios da atualidade neste campo. 

Status: Aguardando conclusão do processo de avaliação da CAPES. 

Parcerias: Universidade Federal Rural de Pernambuco. 

Previsão do início das atividades: Agosto/2013. 

Público alvo: Docentes e pesquisadores portadores de diploma de nível superior. 

Corpo docente: Pesquisadores e analistas da Fundaj e professores da UFRPE. 

Vagas anuais: 20 

 

II. PROMOÇÃO DE CURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL 
 

Com a estruturação da Diretoria de Formação na Fundaj em março de 2012, por meio do Decreto n° 

7.694/2012, as atividades desenvolvidas pela Dipes nesta ação passaram a ser de responsabilidade 

da Coordenação de Cursos de Capacitação e de Curta Duração.  

 

Nesta ação, a Difor desenvolveu, em 2012, cursos no âmbito dos projetos de Formação em Gestão 

Pública e Cidadania e de Capacitação em EAD. 

 

a) Projeto de Formação em Gestão Pública e Cidadania 

 

Este projeto integra esforços na difusão de técnicas e conhecimentos, cumprindo, assim, atribuições 

estabelecidas no estatuto da Fundação Joaquim Nabuco em seu artigo 2º, incisos III e VIII, que 

tratam, respectivamente, do aperfeiçoamento de pessoal e da difusão científica, incorporando sua 

capacidade de execução de cursos presenciais ou a distância em três grandes linhas de atuação:  
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1) Cursos de Formação Continuada com Ênfase na Gestão Pública, que objetivam viabilizar a 

capacitação dos servidores que atuam em órgãos públicos, com atenção aos da esfera federal do 

Nordeste, além de promover intercâmbio de conhecimentos e experiências entre entidades públicas 

que se dedicam à capacitação desses servidores públicos. 

2) Cursos de Formação Continuada de Profissionais da Educação, que objetivam formar 

profissionais qualificados, difundindo conhecimentos com foco em suas áreas de atuação e com 

vistas à melhoria da qualidade social da educação pública; e 

3) Cursos de Aprimoramento de Habilidades Técnicas e Científicas, que objetivam integrar às 

atividades da Fundação Joaquim Nabuco - Documentação, Cultura e Pesquisa - a dimensão de 

Formação, gerando e difundindo conhecimentos em gestão pública e cidadania, com a finalidade de 

contribuir para o desenvolvimento das competências de agentes de transformação social, 

prioritariamente das regiões Norte e Nordeste. 

 

Neste contexto, se encontra o programa de parceria com a Escola Nacional de Administração 

Pública – Enap, formalizado por meio do Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre a Fundaj e 

a Enap, visando à realização de atividades na área de desenvolvimento profissional que beneficiem 

servidores públicos que atuam em órgãos federais, estaduais e municipais nos estados da região 

Nordeste. Em 2012, foram realizados no âmbito do programa 10 cursos, alguns com mais de uma 

turma, totalizando 340 servidores capacitados, conforme descrito no quadro abaixo: 

 

 

DENOMINAÇÃO DO CURSO 

 

PÚBLICO ALVO 

 

C.H. 

Nº 

ALUNOS 

 

Gestão de Pessoas: Fundamentos e 

Tendências (duas turmas) 

 

Funcionários públicos do executivo 

federal, estadual, municipal. 24 38 

Gerenciamento de Projetos 

 

Funcionários públicos do executivo 

federal, estadual, municipal. 
40 24 

Oficina de Desenvolvimento de 

Equipes 

Duas turmas exclusivas, sendo uma para a 

Funasa e outra para a Secretaria da 

Receita Federal. 

20 39 

Gestão por Competências 

 

Funcionários públicos do executivo 

federal, estadual, municipal. 
24 24 

Planejamento na Administração Pública 

com o Método Balanced Scorecard 

Duas turmas, sendo uma exclusiva para a 

Secretaria da Receita Federal. 
32 38 

Elaboração de Editais para Aquisições 

no Setor Público 

Duas turmas, sendo uma exclusiva para a 

Secretaria da Receita Federal. 
16 45 

Elaboração de Planos de Capacitação  

 

Funcionários públicos do executivo 

federal, estadual, municipal. 
32 18 

Formação de Pregoeiros: Pregão 

Eletrônico 

Funcionários públicos federais. 
16 19 

Registro de Preços 

 

Funcionários públicos federais. 
16 14 

Liderança e Gerenciamento Funcionários públicos do executivo 

federal, estadual, municipal. 
12 43 
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Mais cinco cursos foram realizados no contexto do projeto de Formação em Gestão Pública e 

Cidadania, conforme designações a seguir: 

 

 

DENOMINAÇÃO DO CURSO 

 

PÚBLICO ALVO 

 

 

C.H. 

Nº 

ALUNOS 

O Papel do Gerente na Gestão do 

Desempenho de Equipe 

Turma I exclusiva para a Secretaria da 

Receita Federal  
21 24 

O Papel do Gerente na Gestão do 

Desempenho de Equipe 

Turma II exclusiva para a Secretaria da 

Receita Federal 
21 24 

Curso de Capacitação em 

Gerenciamento de Projetos Sociais 

Turma I exclusiva para a Secretaria de 

Defesa Social, Governo de Pernambuco. 
40 27 

Curso de Capacitação em 

Gerenciamento de Projetos Sociais 

Turma I exclusiva para a Secretaria de 

Defesa Social, Governo de Pernambuco. 
40 24 

Curso de Elaboração de Termo de 

Referência 

Servidores da Fundaj. 
40 12 

 

b) Projeto de Capacitação em EAD 

 

Com a estruturação da Diretoria de Formação e Desenvolvimento Profissional, surgiu a necessidade 

urgente de preparar os servidores que a integram no uso da ferramenta Ensino a Distância para o 

desenvolvimento das atividades de promoção de cursos nas diferentes categorias: curta duração, 

lato sensu e stricto sensu. O Programa desenvolvido é voltado para servidores da Fundaj, 

prioritariamente os que estão envolvidos com a atividade de cursos. O objetivo principal do projeto 

é instrumentalizar a Difor e capacitar os servidores da Fundaj na modalidade de EAD, fornecendo 

subsídios para a realização dos cursos da Fundaj e, dessa maneira, ampliar a escala e a abrangência 

territorial de capacitação. As atividades em andamento incluem a elaboração do Projeto Pedagógico 

do Curso de Aperfeiçoamento em Gestão de Acervos, em parceria com o Laborarte – MECA. Este 

será o primeiro curso na modalidade 100% a distância com a Plataforma Moodle, na Fundaj. O 

curso deverá capacitar 200 servidores públicos em todo Nordeste. 

 

Curso de Aperfeiçoamento em Gestão de Acervos 

Status: Projeto Pedagógico concluído. 

Parcerias: Secretarias de Educação dos Estados do Nordeste. 

Início das atividades: agosto/2013. 

Público alvo: gestores de acervos públicos de todo o Nordeste. 

Corpo docente: pesquisadores e analistas da Fundaj. 

Objetivo: Contribuir para a preservação do patrimônio cultural e para sua valorização e utilização 

pela sociedade. 

Vagas: 200  
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III. CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE 

QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO 

 

A Difor desenvolveu as atividades de Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de 

Qualificação e Requalificação elaborando e acompanhando o Plano Anual de Capacitação dos 

servidores da Fundação, seguindo uma lógica que propociona resultados institucionais efetivos, em 

consonância com as linhas programáticas do Governo Federal. 

O Plano de Capacitação da Fundação Joaquim Nabuco para o exercício de 2012 foi elaborado em 

consonância com a Política Nacional de Capacitação dos Servidores Públicos Federais da 

Administração Direta, Autárquica e Fundacional, instituída pelo Decreto nº 5.707, de 23 de 

fevereiro de 2006. 

É importante registrar a atenção da Difor com a excelência na qualidade dos cursos selecionados e 

com a otimização dos recursos públicos, priorizando, desta forma, aqueles realizados pelas Escolas 

de Governo, e as capacitações ofertadas no Recife ou em cidades próximas. 

No âmbito da ação de Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e 

Requalificação, a Fundaj proporcionou a participação de 147 servidores em 65 ações de 

capacitação, nas áreas de Gestão, de Administração Orçamentária e Financeira, de Políticas 

Públicas, de Idioma, de Informática, de Memória, Arte e Cultura, de Ética, entre outras. 

 

 

DIRETORIA DE PESQUISAS SOCIAIS 

 
A realização de pesquisas consiste na principal atividade da Diretoria de Pesquisas Sociais - Dipes, 

que se complementa com a divulgação dos produtos gerados na Diretoria, via apresentação de 

trabalhos em eventos científicos, produção e publicação de artigos, relatórios técnicos e de pesquisa, 

entre outros.  

 

Destaques do Período 
 

O ano de 2012 foi marcado por mudanças organizacionais na Diretoria de Pesquisas Sociais. No 

início do ano, a Diretoria experimentou mudanças na sua unidade central na qual foi criada a 

Coordenação de Apoio à Pesquisa - Coape, que assumiu a responsabilidade de apoiar a realização 

dos eventos organizados pela Dipes, auxiliar os pesquisadores na elaboração de Termos de 

Referência para contratos de serviços específicos para as pesquisas e também para gerir contratos de 

serviços comuns às diversas áreas da Dipes. Assim, liberam-se os pesquisadores de serviços 

burocráticos, racionalizam-se os processos de aquisição e melhora-se a qualidade das contratações, 

reduzindo-se também a carga de trabalho da Coordenação Administrativa e Financeira - Coafi, que 

agora se denomina Coordenação Executiva - COEX. 
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Em 2012 foi retomado o status de Coordenação Geral pela área de C & T, da Dipes, e redefinido o 

papel da Coordenação Técnica - Cotec. A Coordenação da Computação Aplicada à Pesquisa Social 

- Ccaps incorporou o Centro Integrado de Estudos Georreferenciados para a Pesquisa Social Mário 

Lacerda de Melo – CIEG. Para esse Centro foi definido um coordenador e o planejamento para os 

próximos anos. A Ccaps avançou no desenvolvimento do sistema gestor incorporando rotinas de 

controles financeiros e também passou a colaborar com a MECA no trabalho de unificação das 

bases dos centros dos acervos da Fundaj, visando a uma futura implantação do Repositório Digital - 

DSPACE, prioridade levantada pelo Laboratório de Divulgação Científica.  

 

A equipe do Laboratório de Divulgação Científica vinculado à Cotec foi ampliada e a Revista 

Cadernos de Estudos Sociais passou por reformulação, cujos impactos deverão ser sentidos a partir 

de 2013.  

 

Houve esforço para institucionalizar parcerias para atividades mantidas entre pesquisadores da 

Dipes e de outras entidades e também para ampliar o leque de convênios facilitadores de trabalhos 

futuros focados na atuação em redes. 

 

Com essas alterações observou-se ganho de produtividade, principalmente considerando a dimensão 

dos eventos organizados pela Dipes e das pesquisas em curso. Contudo, ainda é preciso tornar 

eficiente as gestões que promovam produtividade nas publicações de livros e investir em pesquisas 

multidisciplinares, favorecendo maior interrelacionamento entre as Coordenações Gerais e 

ampliando a abrangência geográfica das atividades da Diretoria.  

 

São executoras das atividades da Dipes, através de suas linhas de pesquisa, as Coordenações Gerais: 

                              

CGEP – Coordenação Geral de Estudos Econômicos e Populacionais 

Linhas de pesquisa: 

Acompanhamento da conjuntura econômica 

Apoio à produção de dados primários 

Economia, População e Sociedade 

 

CGCT  –   Coordenação de Estudos em Ciência e Tecnologia 

Linhas de pesquisa: 

Artigos Técnico-Científicos 

Política e Gestão de C&T e impactos de mudanças tecnológicas em regiões periféricas  

Projeto Agroambiental 

 

CGEA – Coordenação Geral de Estudos Ambientais e da Amazônia 

Linhas de pesquisa: 

Pensamento Social e Meio Ambiente 

Políticas Públicas e Meio Ambiente  

Sustentabilidade e Recursos Naturais  
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CGEE  –  Coordenação Geral de Estudos Educacionais  

Linhas de pesquisa: 

Políticas Educacionais de Educação Básica  

Educação, Sociedade e Cultura  

              

 CGES – Coordenação Geral de Estudos Sociais e Culturais 

 Linhas de pesquisa: 

Cultura e Identidade 

Cidadania e Direitos  

Instituições e Políticas Públicas 

 

I. ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 

 

1. Eventos Realizados 

 

Workshop de Pesquisa Juventudes, Consumo Cultural e Políticas Públicas: 

Estudos de Caso com Jovens da Região Metropolitana do Recife 
O objetivo do seminário foi apresentar os principais dados da pesquisa realizada pela CGEP e pela 

CGES, no período de 2010 a 2012, nos municípios do Recife, de Jaboatão dos Guararapes e de 

Olinda. Grande parte dos jovens pesquisados vive em condições de vulnerabilidade social, e, entre 

as carências identificadas, está a possibilidade de consumo/acesso aos bens e/ou expressões 

culturais. O evento serviu para a divulgação de resultados do trabalho.  

Local: Sala Calouste Gulbekian, da Fundaj 

Data: 29/11/2012 

Público-alvo: Gestores públicos das áreas de juventude, educação, cultura, ação social e políticas 

públicas, professores, pesquisadores, alunos, jovens que participaram da pesquisa, público em geral. 

Número de Participantes: 55 

 

II Fórum Nacional da Mulher Idosa 

O Fórum teve por objetivo consolidar o espaço de debate e exposição das particularidades etárias 

para a adequação das políticas públicas para as mulheres idosas. O evento é realizado pela 

Secretaria da Mulher do Governo de Pernambuco - SecMulher, Secretaria de Desenvolvimento 

Social e Direitos Humanos - Sedsdh, Fundação Joaquim Nabuco - Fundaj, com apoio da Secretaria 

de Políticas para Mulheres da Presidência da República – SPM/PR, do Conselho Estadual dos 

Direitos da Mulher de Pernambuco – Cedim/PE, do Conselho Estadual dos Direitos do Idoso – 

CEDI/PE, da Associação Brasileira de Alzheimer - Abraz Nacional e Abraz Regional 

Pernambuco, da Universidade Federal de Pernambuco - UFPE/Pro-Reitoria de Extensão/Proidoso, 

Instituto de Pesquisas da Terceira Idade - Ipeti, Associação Brasileira dos Clubes da Melhor Idade - 

Abcmi e Pastoral da Pessoa Idosa.  

Local: Centro de Convenções de Pernambuco  

Data: 13 e 14/6/2012 
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Encontro de Software Livre da Fundaj  

O Encontro de Software Livre da Fundaj, sob a temática: Software Livre, Educação e Inclusão 

Digital é um evento promovido bianualmente pela Diretoria de Pesquisas Sociais através de sua 

Coordenação de Estudos em Ciência e Tecnologia. Esse ano foi vinculado às Atividades da Semana 

Nacional de Ciência e Tecnologia, do Ministério da Ciência e Tecnologia e da Semana Nacional de 

Ciência e Tecnologia, da Fundaj - SNCT 2012. O Encontro de Software Livre da Fundaj tem o 

objetivo de estimular, difundir a idéia do uso de software livre em todas as instâncias, e discutir 

temáticas relevantes relacionadas. O Ciclo de Palestras apresentou experiências e tendências de uso 

de software livre de outras instituições: Serpro, LibreOffice.org, Fuctura, Cooptec, Ubuntu, CRC 

Marista e da própria Fundaj. 

Local: Sala Calouste Gulbekian, da Fundaj 

Data: 12/11/2012 

Público-alvo: Gestores, Professores, Profissionais de Ensino, Estudantes do Ensino Médio, Público 

em geral que usa ou pretende usar, difundir o Software Livre 

 

Seminário Qualidade Social em Educação - Tema: Avaliação do PAR no Nordeste 

A Coordenação Geral de Estudos Educacionais – CGEE avaliou o processo de implementação do 

Plano de Ações Articuladas - PAR, do Ministério da Educação - MEC, nos 264 municípios que 

apresentaram os menores Índices de Desenvolvimento da Educação Básica - Ideb e de 

Desenvolvimento Humano – IDH da região Nordeste. O diagnóstico fornecerá subsídios ao 

Ministério para que sejam aperfeiçoadas as políticas públicas educacionais nessas localidades.  No 

seminário aconteceram quatro mesas redondas, 143 secretários municipais do Nordeste discutiram a 

situação da Educação na região, a partir das revelações da pesquisa sobre o PAR, iniciada em 2009.  

Público-alvo: Gestora do PAR no MEC e Gestores das Secretarias de Educação dos municípios 

pesquisados. 

Local: Recife Praia Hotel, Boa Viagem, Recife - PE 

Data: 4 e 5/6/2012 

Número de participantes: 300 gestores de 143 municípios 

 

IV Encontro de Pesquisa Educacional em Pernambuco 

O Encontro realizado pela Coordenação Geral de Estudos Educacionais - CGEE teve como tema 

"Pesquisa e Educação na Contemporaneidade: Perspectivas Teórico-Metodológicas". São parceiros: 

a UFPE (Centro Acadêmico do Agreste - CAA/UFPE e Centro de Educação Recife), UFRPE, UPE, 

IFPE, UNICAP, ANPAE, FAFICA, FAFIRE, Secretaria de Educação da Cidade do Recife, 

Secretaria de Educação de Caruaru e Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. A partir de 

uma vivência consolidada, o IV EPEPE buscou ser um encontro itinerante, contribuindo com a 

discussão e a pesquisa em todo Estado. Nesse sentido, concretiza a sua inserção nos espaços de 

pesquisa educacional em Pernambuco. Tem como meta promover a maior participação da 

comunidade acadêmica e científica e contribuir para a divulgação e difusão das pesquisas em 

educação realizadas na graduação e pós-graduação. 

Público-alvo: Pesquisadores em educação. 

Local: UFPE, Caruaru, Pernambuco 

Data: 13 e 14/7/2012 

Número de participantes: 465 participantes  
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V Encontro Regional do Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil - MIEIB – 

Nordeste - VIII Seminário Estadual de Educação Infantil 

O objetivo do Encontro foi discutir o direito à Educação Infantil de Qualidade, com o intuito de 

melhorar o panorama na região Nordeste abordando, em palestras e debates, a grade curricular e a 

avaliação do aprendizado. O evento serviu também para a apresentação de pesquisas e socialização 

de práticas pedagógicas 

Local: Fundação Joaquim Nabuco e Centro Luiz Freire 

Data: 16 a 18/5/2012 

 

Seminário Comemorativo do Dia Mundial do Meio Ambiente – 2012, Rio+20 Nordeste: 

Realidades e Perspectivas 

O evento foi promovido pela Diretoria de Pesquisas Sociais, por intermédio da Coordenação Geral 

de Estudos Ambientais e da Amazônia.  

Local: Sala Calouste Gulbenkian, da Fundaj 

Data: 6/6/2012 

Público alvo: Pesquisadores, estudantes, estudiosos da temática em geral. 

 

Ciclos de Debates de Frente pra Costa 

O referido Ciclo tem como objetivo refletir sobre as várias temáticas ligadas às regiões costeiras e 

ribeirinhas, seja a partir de experiências empíricas, ou tendo por referências questões teórico-

metodológicas.  

 

Seminário: Erosão Marinha em Pernambuco: Passado e Presente 

Palestrante: Valdir Manso - Laboratório de Geologia e Geofísica Marinha, UFPE 

Público alvo: Pesquisadores, gestores públicos, representantes de instituições governamentais e não 

governamentais, estudantes e demais interessados no assunto. 

 

Seminário Projeto Orla: Regeneração das Praias de Jaboatão dos Guararapes, Recife, Olinda 

e Paulista 

Palestrante: Andrea Olinto – SEMAS, Pernambuco 

Público alvo: Pesquisadores, gestores públicos, representantes de instituições governamentais e não 

governamentais, estudantes e demais interessados no assunto. 

 

Seminário: O futuro da Exploração Petrolífera Marinha em Pernambuco 

Palestrante: Haydon Peter Mort - Departamento de Geologia, UFPE 

Público alvo: Pesquisadores, gestores públicos, representantes de instituições governamentais e não 

governamentais, estudantes e demais interessados no assunto. 

 

Seminário: Conflitos de Uso e Sustentabilidade no Território Marinho 

Palestrante: Beatrice Padovani - Departamento de Oceanografia, UFPE 

Público alvo: Pesquisadores, pescadores, gestores públicos, representantes de instituições 

governamentais e não governamentais, estudantes e demais interessados no assunto 
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Seminário: Território Pesqueiro: Biodiversidade, Cultura e Soberania Alimentar 

Palestrantes: Pedro Diamantino (AATR/BA, UEFS e UNEB); Cícera Estevão Barbosa (Pescadora, 

Movimento dos Pescadores e Pescadoras – MPP, Articulação das Mulheres Pescadoras); Maria José 

Pacheco (Conselho Pastoral dos Pescadores (CPP) Nacional). 

Público alvo: Pesquisadores, pescadores, gestores públicos, representantes de instituições 

governamentais e não governamentais, estudantes e demais interessados no assunto. 

 

II Seminário Instrumentos Econômicos de Gestão Ambiental: O ICMS Socioambiental em 

Pernambuco 

O seminário é uma derivação do projeto Instrumentos Econômicos de Gestão Ambiental, em 2010, 

quando houve um primeiro encontro, que promoveu uma discussão no âmbito acadêmico. Esse 

seminário foi uma continuidade daquele primeiro encontro e teve por objetivo discutir e gerar 

conhecimento sobre o instrumento ICMS socioambiental em Pernambuco. Participaram 

especialistas do Paraná e representantes nacionais dos Municípios, das reservas privadas (RPPNs) e 

do governo estadual. O evento foi realizado em parceria com a Secretaria Estadual de Meio 

Ambiente e Sustentabilidade - Semas 

Público alvo: Gestores públicos das esferas municipal, estadual e federal, além de acadêmicos e 

especialistas em gestão ambiental. 

Local: Auditório Benício Dias, da Fundaj 

Data: 7 e 8/8/2012 

 

Seminário: Outros Mapas – Cartografia e Pesquisa Social 

Este seminário teve como objetivo por em debate diferentes perspectivas sobre as relações entre a 

Cartografia, as Ciências Humanas e formas não acadêmicas de produção de conhecimento, em 

especial aquelas ligadas a processos de transformação social. 

Local: Auditório Benício Dias, da Fundaj 

Público alvo: Estudantes, pesquisadores e gestores públicos. 

Data: 15 a 17/10/2012 

 

Seminário Dinâmicas Sociais e Ecológicas em Ambientes Costeiros 

O Seminário apresentou e discutiu os resultados finais da pesquisa Dinâmicas Sociais e Ecológicas 

em Ambientes Costeiros: Interações e Intervenções, a qual teve como área de abrangência os 

municípios de Igarassu, Itapissuma, Ilha de Itamaracá e Goiana, em Pernambuco; e de Caaporã e 

Pitimbu, na Paraíba. O seminário estruturou-se a partir das temáticas abordadas pela pesquisa, 

compreendendo: Caracterização geofísica da área objeto do estudo; População, pesca artesanal e 

conflitos socioambientais em áreas estuarinas; Turismo, lazer e meio ambiente: 

complementaridades e conflitos; Participação das mulheres na atividade de pesca artesanal; Gestão 

ecológica como conhecimento patrimonial dos pescadores artesanais; A produção social em 

unidades de conservação ambiental; e Governança da pesca. 

Público alvo: Pesquisadores, pescadores artesanais, gestores públicos, representantes de instituições 

governamentais e não governamentais com atuação na área da pesquisa, e demais interessados no 

assunto. 

Local: Fundaj, em Casa Forte 

Data: 20/11/2012 
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1ª Sessão do Seminário Permanente de Pesquisa e Atualização Científica (SEPAC) 

A Diretoria de Pesquisas Sociais da Fundação Joaquim Nabuco unificou, em sessão conjunta, o Ciclo de 

Debates De Frente pra Costa e o Seminário Permanente de Pesquisa e Atualização Científica – Sepac, 

para debater o tema Território Pesqueiro: Biodiversidade, Cultura e Soberania Alimentar. 

Palestrantes: Advogado Pedro Diamantino, membro da Associação de Advogados de Trabalhadores 

Rurais da Bahia-AATR/BA, professor de Direito Ambiental da Universidade Estadual de Feira de 

Santana-UEFS e professor de Direito Agrário da Universidade do Estado da Bahia - UNEB; 

pescadora Cícera Estevão Barbosa, representante do Movimento dos Pescadores e Pescadoras 

(MPP), presidente da Colônia de Pescadores de Rio Formoso/PE e integrante da Articulação das 

Mulheres Pescadoras, e Maria José Pacheco, Secretária Executiva do Conselho Pastoral dos 

Pescadores (CPP Nacional). 

Local: Sala Gilberto Osório, da Fundaj 

Data: 15/8/2012 
 

2ª Sessão Seminário Permanente de Pesquisa e Atualização Científica (SEPAC) 

Realizado em conjunto com a CGEA, teve como temática Desafíos energéticos en Argentina: las 

redes y los territorios de Biocombustibles 

Palestrante: Silvina Carrizo (Centro de Estudos Urbanos e Regionais da Universidade de Buenos Aires 

Local: Sala Gilberto Osório, da Fundaj 

Data: 10/10/2012 
 

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 

A Fundaj anualmente participa da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia - SNCT, que é 

coordenada pela CGCT. Essa é uma das ações de destaque do cronograma anual da Fundaj, e sua 

realização em anos anteriores integrou o projeto vencedor do Prêmio José Reis de Divulgação 

Científica. As atividades realizadas foram realizadas no período de 15 a 21 de outubro de 2012 e 

foram localizadas nos campi da Fundaj.  
 

XV Encontro Norte e Nordeste de Ciências Sociais – Pré Alas Brasil 

A temática privilegiada no XV CISO/PRE-ALAS Brasil considerou os desafios e perspectivas impostos 

pelas questões do desenvolvimento ao meio ambiente e à paisagem humana tradicional. O evento 

propiciou fórum de discussão acadêmica e científica, favorecendo o caráter interdisciplinar visando à 

reflexão, sem excluir o diálogo com as políticas públicas e práticas privadas (sejam elas empresariais ou 

oriundas dos movimentos sociais), relativa ao tema em destaque. A Fundação Joaquim Nabuco apoiou a 

realização do Encontro no Piauí. Os pesquisadores da Dipes participaram apresentando trabalhos, 

coordenando mesas e grupos técnicos. Ressalte-se que os referidos trabalhos já se encontram listados ao 

longo do documento, nas seções sobre participação em eventos e publicação.  
 

I Congresso de Iniciação Científica – COIC e VIII Jornada de Iniciação Científica – JOIC 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica – Pibic/CNPq é um programa do CNPq 

voltado para o desenvolvimento científico e para a iniciação à pesquisa de alunos(as) de cursos de 

graduação. Na Fundação Joaquim Nabuco, o Pibic teve início em 2004 e os pesquisadores(as) da 

Instituição têm assumido a orientação aos bolsistas. A partir de 2012, a Fundaj realizou em suas 

dependências o I Congresso de Iniciação Científica – COIC, juntamente com a VIII Jornada de 

Iniciação Científica – JOIC. O evento foi realizado no período de 25 a 27 de setembro de 2012.  
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II. ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOEDUCATIVAS 
 

1. Realização de Pesquisas 
 

a) Pesquisas concluídas 
 

Dinâmica Migratória no Nordeste 

Coordenação executora: CGEP  

Pretende-se, com este projeto de pesquisa, contribuir para um estudo mais específico e detalhado 

dos movimentos da população nordestina, de maneira a ampliar o escopo do conhecimento atual 

sobre os diversos tipos de migração nos locais de origem e destinos dos fluxos. 

Público-alvo: Alunos de graduação e estudiosos do tema; gestores públicos. 

Produtos em 2012: Relatório final revisado. 

Situação: Relatório aprovado na Comissão de Pesquisa da Dipes. 
 

Índice de Preços ao Consumidor da Cidade do Recife – IPC  

Coordenação executora: CGEP 

Atividade permanente desenvolvida pela Coordenação Geral de Estudos Econômicos e 

Populacionais no âmbito do projeto Acompanhamento da Conjuntura, o acompanhamento mensal 

do custo de vida na cidade do Recife disponibiliza para a comunidade o valor da Cesta Básica de 

Consumo, como indicador da performance dos preços de mercado, contribuindo dessa forma para 

as decisões de gastos de consumo da família recifense. Os dados são divulgados em boletins 

mensais eletrônicos na homepage da Fundaj e pela imprensa em geral. 

Público-alvo: Empresas públicas e privadas, representações de classe, organizações sociais e o 

público em geral. 

Produtos em 2012: Neste ano foram produzidos 12 relatórios mensais. 

Situação: Em virtude da reformulação da página da Fundaj na internet, os relatórios não foram 

disponibilizados virtualmente. 
 

Juventudes, Consumo Cultural e Políticas Públicas: Estudos de Caso na Região 

Metropolitana do Recife  

Coordenação executora: CGEP 

O estudo tem por objetivo, entre outros, identificar os programas e ações desenvolvidos pelo Poder 

Público no campo da cultura e do lazer direcionados à juventude nos municípios do Recife, Jaboatão 

dos Guararapes e Olinda, e verificar qual a repercussão dessas políticas na vida dos seus beneficiários.  

Público-alvo: Gestores públicos, educadores, ONG´s, juventude, produtores culturais. 

Produtos em 2012: Trabalhos publicados (mencionados em 2.4). 

Situação: Pesquisa concluída. 
 

Desigualdades Socioespaciais na Adequação das Informações de Eventos Vitais nos 

Municípios de Pernambuco, 2006 a 2008  

Coordenação executora: CGES 

O objetivo geral do projeto é caracterizar as desigualdades socioespaciais da adequação das 

informações de nascimentos e óbitos do Ministério da Saúde para o cálculo da mortalidade infantil 

nos municípios do estado de Pernambuco, 2006 a 2008  

Produtos em 2012: Relatório final e trabalhos publicados (mencionados em 2.4). 
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Situação: Pesquisa concluída 

Negociando a Tradição: Religiões Afro-brasileiras e Esfera Pública  

Coordenação executora: CGES 

O objetivo geral é investigar o modo como está se dando a participação dos representantes das 

religiões afrobrasileiras nos espaços institucionais de formulação e negociação de políticas públicas 

e nos fóruns e espaços de articulação da sociedade civil na cidade do Recife. 

Público-alvo: A pesquisa tem como público-alvo os sacerdotes, sacerdotisas e adeptos das religiões 

afrodescendentes; gestores públicos; alunos e professores dos campos da Ciência da Religião e da 

Antropologia; parlamentares; ONGs e militantes dos movimentos sociais. 

Produtos em 2012: Relatório final e trabalhos publicados (mencionados em 2.4) 

Situação: Pesquisa concluída 

 

Avaliação do Plano de Ações Articuladas - PAR (2008- 2012) 

Coordenação executora: CGEE 

A pesquisa tem como objeto de estudo a execução do Plano de Ações Articuladas firmado entre o 

Ministério da Educação e os municípios de menor Ideb das regiões Nordeste e Norte do país, 

combinando metodologias qualitativas e quantitativas para avaliar a percepção da qualidade social 

da educação pública nesses municípios, e as eventuais mudanças percebidas pelos atores sociais 

envolvidos na educação, após a implementação do PAR no município. 

Produtos em 2012: Relatório e trabalhos publicados (mencionados em 2.4). 

Situação: Relatório de pesquisa do PAR região Norte finalizado e encaminhado à coordenação técnica 

da Dipes. Textos das dimensões analíticas/programáticas do PAR – gestão; formação de profissionais 

da educação; infra-estrutura e recursos pedagógicos; práticas pedagógicas com entrega reprogramada 

para fevereiro de 2013. Realização do III Seminário Qualidade Social da Educação – 2012.  

 

Educação Infantil em Pernambuco: Concepções dos Gestores, Prática Docente e Formação 

dos Profissionais (2009-2012) 

Coordenação executora: CGEE 

A pesquisa tem como objetivos identificar e avaliar políticas e programas de atendimento à infância 

em Pernambuco; e socializar o conhecimento construído para subsidiar políticas e programas 

educacionais desenvolvidos no âmbito do município e dirigidos à Educação Infantil.  

Público-alvo: Profissionais da educação infantil no Estado de Pernambuco 

Produtos em 2012: Relatório; Pesquisa de campo realizada em seis municípios de Pernambuco. 

Elaboração da proposta do curso de Especialização: Gestão e Prática da Educação Infantil, com foco em 

professores e gestores das redes públicas municipais. Orientação de bolsistas de Iniciação Científica. 

Trabalhos completos publicados em anais de eventos. Trabalhos apresentados em eventos científicos. 

Participações em mesas redondas em eventos científicos. Orientações de PIBIC concluídas 

Situação: Pesquisa concluída.  

 

A Relação de Gênero na Política de Recursos Hídricos 
Coordenação executora: CGEA 

Pesquisa que objetiva analisar o protagonismo da mulher rural na implementação da política de 

água no Semiárido nordestino uma vez que compreende o mecanismo da dinâmica das relações 

sociais como elemento potencial de mudança dessas próprias relações. Constitui peça fundamental 
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no projeto empreendido pelos estudiosos que propõem uma experiência de cidadania forjada na 

conscientização dos direitos, seguindo a orientação política de tornar a mulher sujeito de seus atos. 

Produtos em 2012: Relatório final; trabalhos publicados em anais de eventos nacionais e 

internacionais; realização de Seminário. 

Situação: Essa pesquisa teve seu universo de investigação ampliado com previsão de conclusão em 

2012. Devido a acontecimento fortuito, o relatório somente será concluído em 2013. 

 

Instrumentos Econômicos para a Gestão Ambiental 

Coordenação executora: CGEA 

A pesquisa tem como objetivo identificar, avaliar e propor instrumentos econômicos de política 

para a gestão ambiental no Brasil e, particularmente no Nordeste, associando à lógica de comando e 

ao controle que embasa a atual política nacional de meio ambiente. 

Produtos em 2012: Relatório final, realização de Seminários, trabalhos publicados em anais de 

eventos nacionais e internacionais. 

Situação: Reprogramada em 2011 pelo contingenciamento de Recursos do Tesouro em despesas 

com passagens e diárias e para elaboração do Relatório Final a ser entregue em agosto/2012. 

Relatório concluído, em fase de revisão, será entregue até fevereiro/2013. 

 

Dinâmicas Ecológicas em Ambientes Estuarinos do Nordeste Brasileiro: Interações e 

Intervenções 

Coordenação executora: CGEA 

A pesquisa consiste na realização de um estudo comparativo sobre dinâmicas ecológicas em suas 

dimensões sociais, em diferentes ambientes estuarinos.  

Produtos em 2012: Relatório Final; realização de eventos (seminários, palestras e oficinas); 

trabalhos publicados em anais de eventos nacionais e internacionais; documento síntese das oficinas 

realizadas, com viés em Educação Ambiental, a ser distribuído nas colônias de pescadores e escolas 

municipais, na área da pesquisa; mapa ambiental e mapas temáticos. 

Situação: Reprogramada em 2011 para elaboração do Relatório Final a ser entregue em 

agosto/2012. Relatório a ser entregue até março/2013. 

 

b) Pesquisas em andamento 

 

A Interiorização Recente das Instituições Públicas e Gratuitas de Ensino Superior no Norte e 

Nordeste: Efeitos e Mudanças 

Coordenação executora: CGEP 

Produtos em 2012: Relatório de pesquisa: FERREIRA, S.L.N.G. A interiorização recente das 

instituições públicas e gratuitas de ensino superior no Norte e Nordeste: efeitos e mudanças. 

Relatório final de pesquisa Pibic. 2012. 

Situação atual: Foram concluídas as entrevistas com os diretores das Universidades do Nordeste. 

Em 2013, têm início as entrevistas com professores e alunos (atuais e egressos). 

 

Determinantes do Desempenho Escolar na Rede Pública de Ensino Fundamental do Recife 

Coordenador (a) do projeto: Morvan de Mello Moreira  

Coordenação executora: CGEP 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO 
Av. 17 de Agosto, 2187 – Casa Forte – CEP 52061-540 – Recife-PE 

Fone: (81) 3073.6363 - Fax: (81) 3073.6203 - www.fundaj.gov.br - E-mail: gabin@fundaj.gov.br 

 

 

 

66 

Público-alvo: Alunos e suas famílias, professores de matemática, diretores escolares, educadores em 

geral, gestores públicos.  

Situação: Em fase de preparação da pesquisa de campo que se iniciará em janeiro de 2013. As 

escolas sorteadas pela pesquisa estão sendo contatadas. As duas licitações envolvidas neste projeto 

(1. Elaboração das provas de matemática; e 2. Contratação da empresa Saint Way para aplicação 

das provas e questionários) já foram concluídas. 

 

Condições e Relações de Trabalho no Serviço Público: O Caso do Governo Lula  

Coordenação executora: CGEP 

Público-alvo: Gestores públicos, sindicatos, funcionalismo público. 

Produtos em 2012: Trabalhos publicados (mencionados em 2.4). 

Situação: Pesquisa de campo – condições de trabalho, perfil político-ideológico e ação sindical dos 

docentes das IFES de Ensino Superior, em fase de encerramento. 

 

A Estadualização dos Pontos de Cultura no Estado de Pernambuco  

Coordenação executora: CGES 

Público-alvo: Integrantes dos Pontos de Cultura, gestores culturais, produtores culturais. 

Situação: Elaboração do relatório final da pesquisa. 

 

Linha de Montagem da Defesa Social sob Focos de Lentes  

Coordenação executora: CGES 

Público-alvo: Cidadão pernambucano, e, por extensão, o cidadão brasileiro, uma vez que o projeto 

poderá servir como piloto para outros estados. 

Situação: Em fase de captação de dados. 

 

Mulher Idosa em Pernambuco: Empoderamento e seus Entraves  

Coordenadora do projeto: Isolda Belo da Fonte 

Coordenação executora: CGES 

Público-alvo: Mulheres idosas do Estado de Pernambuco. 

Produtos em 2012: Trabalhos publicados (mencionados em 2.4) 

Situação: Pesquisa de campo. 

 

Impactos do Complexo Industrial Portuário de Suape (CIPS): Migração, Condições de 

Moradia, Identidade e Novas Territorialidades  

Coordenação executora: CGES  

Público-alvo: Gestores públicos e privados do Complexo, associações de classe, ONGs e a 

comunidade acadêmica. 

Situação: Elaboração de instrumentos qualitativos, seminários teóricos e metodológicos e 

entrevistas com gestores públicos. Redação dos termos de convênio que serão assinados. Previsto 

para 2013 o trabalho de pesquisa de campo.  

 

Perfil da Mão de Obra Contratada dos Empreendimentos Refinaria Abreu e Lima e 

Petroquímica Suape, no Complexo Industrial Portuário de Suape, 2012 – 2014: Perspectivas e  

Alternativas 

Coordenação executora: CGES  
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Público-alvo: Mão de obra contratada dos empreendimentos Refinaria Abreu e Lima e Petroquímica 

Suape, no Complexo Industrial Portuário de Suape. 

Situação: Em fase de elaboração.  

 

Regularização Fundiária Urbana na Perspectiva de Gênero: O Caso da Ponte do Maduro no 

Recife  

Coordenação executora: CGES  

Situação: Pesquisa de campo. 

 

Futebol e Moralidade: Construção Social da Normatividade e Modos de Justificação no 

Debate sobre Tecnologias de Monitoramento 

Coordenação executora: CGES   

Produtos: Trabalhos publicados (mencionados em 2.4) 

Situação: Pesquisa de campo. 

 

Os Novos Arranjos do Comércio Informal no Centro do Recife 

Coordenação executora: CGES 

Público-alvo: Trabalhadores do setor informal. 

Situação: Preparação dos procedimentos para realização da pesquisa de campo a ser desenvolvida 

no ano de 2013.  

 

Governança Metropolitana no Brasil (Acordo de Cooperação Técnica IPEA/FUNDAJ Nº 

05/2009) 

Coordenação executora: CGES 

Produtos: Trabalhos publicados (mencionados em 2.4) 

Situação: Em fase de articulação e negociação com instituições parceiras 

 

Diagnóstico da Educação Indígena em Estados do Nordeste (Convênio FUNDAJ/UNESCO 

914BRZ1136.4) 

Coordenação executora: CGES 

Situação: Pesquisa de campo e elaboração do primeiro relatório parcial. 

 

Participação Sociopolítica e Controle Social: os Conselhos do Fundeb no Nordeste (2012-2015)  

Coordenação executora: CGEE 

Situação: Aprovada em outubro de 2012 pelo Comitê de pesquisa da Dipes. 

 

No Campo das Ideias: Memória da Educação em Pernambuco (2010-2013) 

Coordenação executora: CGEE 

Situação: Pesquisa de Campo em Fernando de Noronha aguardando acordo com Governo de 

Pernambuco.  

 

Adaptação ao Aquecimento Global: uma Visão sobre a Pesquisa Agropecuária no Norte / 

Nordeste. 

Coordenação Executora: CGECT 
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Público alvo: Formuladores e Gestores de Políticas Públicas 

Produto: Trabalhos publicados (mencionados em 2.4) 

Situação: a) Coleta de Dados Secundários: A revisão bibliográfica relativa ao tema está em curso 

desde o início da pesquisa; Foi analisado 55% do total de homepages selecionadas para a pesquisa; 

b) Elaboração de Relatório Preliminar. 

 

Projeto Agroambiental 

Coordenador: João Suassuna 

Coordenação Executora: CGECT 

Público alvo: Gestores de políticas públicas e sociedade em geral. 

Produtos: Publicações mensais no Portal Rema Atlântico, com informações inerentes ao ambiente 

natural brasileiro e, em especial, à realidade do Semiárido nordestino; Publicações de artigos em 

meio eletrônico, nos Portais Ecodebate e Asa Brasil; Participação em entrevistas, audiência pública, 

conferências e debates e Trabalhos impressos publicados (mencionados em 2.4). 

Situação: Atividade permanente. 

 

Educação Digital e Inclusão Social: Mapeamento e Análise de Fatores Técnicos para a 

Sustentabilidade de Centros de Inclusão Digital 

Coordenação executora: CGECT 

Público-alvo: Sociedade, comunidade envolvida, formuladores de políticas públicas, gestores e 

interessados nos Centros de Inclusão Digital  - CIDs. 

Produtos: Proferimento da palestra ―Inclusão Digital e o Uso de Software Livre em Centros de 

Inclusão Digital - CIDs‖, na IX Conferência Latino-Americana de Software Livre – Latinoware 

2012, Parque Tecnológico Itaipu - Brasil - Usina Hidrelétrica de Itaipu Binacional - Foz do Iguaçu; 

Realização do Encontro de Software Livre da Fundaj, Temática: ―Software Livre, Educação e 

Inclusão Digital‖, Sala Calouste Gulbenkian – Fundaj Sede – Casa Forte;  

Situação: Pesquisa em fase de elaboração de Relatório final. 

 

Estudos de Metodologia para Avaliação dos Resultados dos Programas de P&D do Setor de 

Energia Elétrica: uma Adaptação à Realidade das Empresas do Nordeste  

Coordenação executora: CGECT 

Público alvo: Formuladores de Políticas de Inovação para o Setor Elétrico; Gestores do Setor 

Elétrico; Pesquisadores da área de inovação. 

Produtos: Trabalhos impressos publicados (mencionados em 2.4). 

Situação: Pesquisa em fase de elaboração de relatório final. 

 

A Pesca Artesanal no Rio São Francisco: Condições Ambientais e de Trabalho das Mulheres 

Pescadoras 
Coordenação executora: CGEA 

Produtos: Relatório Final, trabalhos publicados em anais de eventos nacionais e internacionais, 

realização de oficinas, vídeo e artigo publicado em jornal. 

Situação: Em andamento com previsão de conclusão em 2013. 
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Populações Rurais e Construção da Agrobiodiversidade no Nordeste Brasileiro 
Coordenação executora: CGEA 

Produtos: Relatório final, realização de Oficina e publicações de trabalhos em eventos. 

Situação: Em andamento, uma vez que foi preciso a reprogramação de seu término para 2013.  

 

Educação para a Convivência com o Semiárido Brasileiro: Realidade na Prática Pedagógica 

Coordenação executora: CGEA 

Produtos: Trabalhos publicados em anais de eventos nacionais e internacionais; realização de duas 

oficinas de Orientação de Coleta de Dados, sendo uma realizada em Juazeiro, na Universidade do 

Estado da Bahia – UNEB para 31 coletadores de dados dos municípios de Santo Sé-BA e Uauá-BA, 

e outra realizada em Curaçá-BA, para 20 coletadores de dados do Município de Curaçá-Ba, 

elaboração de roteiro para produção de DVD e a realização de um seminário para divulgação do 

resultado da pesquisa. 

Situação: Reprogramada em 2012 para conclusão do Relatório Final em 2013. 

 

A Pesca Artesanal no Rio São Francisco: Condições Ambientais e de Trabalho das Mulheres 

Pescadoras 

Coordenação executora: CGEA  

Produtos: Trabalhos apresentados em eventos; oficina; artigo em jornal; resumos de trabalhos 

apresentados em congressos; manual; vídeo; relatório. 

Situação: Em andamento, com previsão de término em 2013. 

 

Difusão e Articulação de Estudos Socioambientais 
Coordenação executora: CGEA 

Produtos: Elaboração de projetos; trabalhos apresentados em eventos nacionais e internacionais; 

realização de reuniões técnicas, oficinas, seminários, cursos. 

Situação: Em andamento. 

 

Resíduos Eletroeletrônicos na Região Metropolitana do Recife (RMR): Gestão Socioambiental 

da Cadeia Produtiva 
Coordenação executora: CGEA 

Situação: Projeto aprovado pela Comissão de Pesquisa – Compesq, da Dipes, em março de 2011 e 

homologado pelo colegiado desta Diretoria em agosto de 2012, uma vez que a coordenadora da 

pesquisa encontrava-se em processo de pós-doutoramento. Teve seu início adiado para 2013 devido 

ao novo licenciamento para capacitação de sua coordenadora. 

 

c) Atividades correlacionadas à pesquisa 

 

Ainda na esfera das atividades de pesquisa são desenvolvidas, por núcleos/coordenações da Dipes, 

ações correlacionadas que concedem suporte e meios de disseminação à ampliação dos efeitos 

dessas atividades. São esses núcleos/coordenações: 

 

Observatório Social do Nordeste – OBSERVANORDESTE  
Constitui um fórum permanente de acompanhamento, reflexão e debates qualificados sobre a 

realidade social da região Nordeste do Brasil, mediante levantamento de dados nos veículos da 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO 
Av. 17 de Agosto, 2187 – Casa Forte – CEP 52061-540 – Recife-PE 

Fone: (81) 3073.6363 - Fax: (81) 3073.6203 - www.fundaj.gov.br - E-mail: gabin@fundaj.gov.br 

 

 

 

70 

mídia informativa (jornais e sites) e acompanhamento dos conflitos sociais na região Nordeste do 

Brasil. Objetiva constituir uma plataforma de reflexão crítica e renovadora, do ponto de vista 

teórico, sobre a realidade social do Nordeste brasileiro.  

Público-Alvo: Pesquisadores, intelectuais, estudantes universitários e militantes políticos e todo 

público interessado nos movimentos sociais brasileiros. 

Produtos: No ano de 2012 foi realizado o XIV Simpósio ObservaNordeste: O Voto das Capitais III, 

evento realizado na cidade de São Luis, no Maranhão, no período de 5 a 7 de dezembro. Em meio 

virtual foi publicado o volume que reúne os trabalhos referentes ao XII Simpósio ObservaNordeste, 

intitulado Nordeste 2010: os Sentidos do Voto II, realizado pela Fundaj em parceria com a 

Universidade Federal da Bahia - UFBA. 

 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - Pibic 

Trata-se de uma atividade permanente da Fundaj que tem como público-alvo estudantes de 

graduação. Em sua execução se apóia na estrutura da Diretoria de Pesquisas Sociais sem que a ela 

se subordine. Faz parte das ações dirigidas à formação continuada de pesquisadores aliada à 

formação inicial pelo exercício da pesquisa, a partir da inserção de alunos de graduação nas 

atividades de pesquisa sob a orientação de um pesquisador da instituição. Em 2012, o programa 

contemplou 26 bolsistas e 19 orientadores dividindo suas participações nas diversas Coordenações 

Gerais da Dipes e Diretoria de Memória, Educação, Cultura e Arte - MECA. Ainda neste ano foram 

realizados cinco Seminários Temáticos/Oficinas conduzidos por pesquisadores da Fundaj ou 

externos que tiveram como temas: Redação Científica /Relatório de Pesquisa; Metodologia da 

Pesquisa Social; Apresentação de Trabalhos em Eventos Científicos; Normalização de Citações e 

Referências Bibliográficas de acordo com ABNT e Visão Geral sobre Fontes de Pesquisa e 

Estratégias de Buscas. Nesse contexto, foi também realizado o Seminário dos Bolsistas no qual é 

apresentado para o comitê interno e para o público interessado o relatório parcial das pesquisas 

desenvolvidas. Por fim, registra-se que foi realizado o Congresso de Iniciação Científica sob a 

sigla I COIC, nas dependências da Fundaj, no período de 25 a 27 de setembro de 2012 e a 

publicação online dos resumos expandidos apresentados pelos bolsistas no I COIC e VIII JOIC e 

suas participações no Congresso de Iniciação Científica da UFPE e nas Sessões de Pôsteres na 

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia na Fundaj, ocorridas no campus da UFRPE e no campus 

da Fundaj. O Comitê Interno esteve presente na reunião de coordenadores do Programa da Região 

Nordeste, em Fortaleza, Ceará e na reunião Nacional de Coordenadores do Programa na SBPC, em 

São Luís, do Maranhão.  

 

Núcleo de Estudos sobre o Semiárido – NESA  

Consiste em Núcleo inserido na Coordenação Geral de Estudos Ambientais e da Amazônia – 

CGEA, que busca promover a articulação entre pesquisadores, instituições de pesquisa, de 

planejamento e intervenção e, de representação social que tenham por objeto a atenção à região 

Semi-árida do Brasil, procurando contribuir com a melhoria da qualidade de vida do homem 

brasileiro dessa área. 

Público Alvo: Alunos, bibliotecas e centros comunitários, instituições gestoras do meio ambiente, 

universidades, centros de pesquisa, organizações não governamentais e organizações sociais. 

Situação: Atividade em desenvolvimento. 

Produtos: Em 2012 foram elaborados e divulgados artigos e comentários tendo por ênfase a 

transposição do Rio São Francisco. 
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Núcleo de Apoio à Pesquisa de Campo – NAPEC  

O Núcleo é destinado a executar ou apoiar a realização de pesquisas de campo, desde a concepção 

de questionários e estratégias de obtenção dos dados até a alimentação de bases de informações. 

Além das demandas da própria Fundaj, o NAPEC oferece serviços específicos às demais 

instituições públicas (federais, estaduais e municipais) e privadas, apoiando na execução de etapas 

dos trabalhos relativos ao levantamento de dados primários.  

No ano de 2012, o NAPEC realizou atividades de apoio na execução das pesquisas: A 

Interiorização Recente das Instituições Públicas e Gratuitas de Ensino Superior no Norte e Nordeste 

- Efeitos e Mudanças e Determinantes do Desempenho Escolar na Rede Pública de Ensino 

Fundamental do Recife e Índice de Preços ao Consumidor da Cidade do Recife – IPC . 

A impossibilidade de contratação direta de pessoa física e a demora nos processos licitatórios para 

contratação de empresas para realizar a aplicação e digitação dos questionários são elementos que 

dificultam a maior efetividade do Núcleo. 

 

Coordenação de Computação Aplicada à Pesquisa Social - CCAPS 

O objetivo da CCAPS é dar apoio científico às pesquisas no âmbito da computação científica, tal 

como pesquisar e repassar novas tecnologias da computação aplicadas à pesquisa; produzir 

programas para digitação dos dados obtidos pela pesquisa; oferecer suporte ao acompanhamento e 

avaliação, ao tratamento de dados, orientando a utilização de produtos computacionais existentes, 

ou elaborando programas específicos; elaborar bancos de dados e padronizar o acesso a dados de 

fontes diversas. 

 

Centro Integrado de Estudos Georreferenciados para a Pesquisa Social Mário Lacerda de 

Melo – CIEG 

Inserido na Coordenação de Computação Aplicada à Pesquisa Social (CCAPS) visa a contribuir 

para a Pesquisa Social nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, incorporando as novas Tecnologias 

de Geoinformação às pesquisas, estudos, formação e demais desenvolvidos pela Fundaj, em suas 

diversas áreas, em especial, àqueles pertinentes a Diretoria de Pesquisas Sociais.  

 

O resumo numérico da produção da Dipes é descrita no quadro a seguir: 

 

DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES NÚMERO 

Pesquisas concluídas 12 

Eventos realizados 18 

Livro e livro organizado 10 

Capítulo de livro 22 

Artigos publicados em periódicos, impressos ou em meio digital 33 

Artigos apresentados em eventos nacionais 34 

Artigos apresentados em eventos internacionais 18 

Participações em eventos (participante, conferencista, palestrante, coordenador) 144 
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EDITORA MASSANGANA 
 

Destaques do período 
 

Criada em 1980, a Editora Massangana tem como missão publicar livros e revistas relativos ao foco 

institucional da Fundaj, especialmente obras que se relacionem às regiões Norte e Nordeste do 

Brasil e sejam fruto de pesquisas ou atividades da própria Fundaj. 

Em 2012, dentre suas atividades, podem ser destacadas a adoção de novas práticas gerenciais, a 

instalação de um novo Conselho Editorial, além do integral cumprimento de suas metas de 

publicação e a participação na 64ª Reunião Anual da SBPC no mês de julho em Fortaleza, Ceará. 

 

I. ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 

 

1. Participação em Eventos 
 

 XXV Reunião Anual da Associação Brasileira de Editoras Universitárias – ABEU, no período 

de 11 a 13 de  abril de 2012, em Brasília.  
 

 Cine PE – Festival do Audiovisual, no período de 26 de abril a 2 de maio de 2012, no Centro 

de Convenções de Pernambuco.  
 

 I Bienal Brasil do Livro e da Leitura, no período de 14 a 23 de abril de 2012, em Brasília. 
 

 64° Reunião Anual da SBPC, no período de 22 a 27 de julho de 2012, em São Luís do Maranhão.  
 

 22ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, no período de 8 a 19 de agosto de 2012, em 

São Paulo. 
 

 10º Festival de Recifense de Literatura – a Letra & a Voz, no período de 19 a 26 de agosto de 

2012, no Recife. 
 

 IV Semana Nacional de Ciência e Tecnologia – IFPE, no período de 15 a 19 de outubro de 2012, 

nos campi da Fundação Joaquim Nabuco, da Universidade Federal Rural de Pernambuco e do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (Ipojuca). 
 

  35ª Reunião Anual da ANPEd , no período de 21 a 24 de outubro de 2012, em Porto de Galinhas. 
 

 Lançamento do livro Nabuco em Pretos e Brancos , em 23 de novembro de 2012, na Livraria 

da Vila, em São Paulo.  
 

 Lançamento do livro Nabuco em Pretos e Brancos, de Fabiana Moraes, seguido de debate 

sobre o tema Negros, Brancos e Status Social em evento na Sala Calouste Gulbenkian, 

Fundaj, em 30 de agosto de 2012, no Recife. 
 

 X Bienal Internacional do Livro de Ceará, no período de 8 a 18 de novembro de 2012, na 

Expo Ceará, no Ceará. 
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 Projeto Curta o Circuito da Fundação: Museu do Homem do Nordeste para Professores e 

Alunos, em novembro de 2012, no Recife. 
 

2. Publicações Científicas e Culturais 
 

TIPO TÍTULO TIRAGEM 
RESPONSABILIDADE 

EDITORIAL 

Revista 

Científica 

Cadernos de Estudos Sociais, volume 26, número 1 1.000 Dipes 

Revista 

Científica 

Cadernos de Estudos Sociais, volume 26,  número  2 1.080 Dipes 

Revista 

Científica 

Ciência & Trópico, volume 33, número 2 560 Dipes 

Revista 

Científica 

Ciência & Trópico, volume 34, número 1 560 Dipes 

Catálogo Projeto Trajetórias 2007/2008            1.000 MECA 

Catálogo Massangana e Nabuco: O Tempo Revisitado 2.000 MECA 

Livro Dicionário de Folclore para estudantes 3.000 Editora Massangana 

Livro Qual é a sua Graça? 3.000 MECA 

Livro Políticas Públicas e Meio Ambiente: da Economia Política às 

Ações Setoriais 

1.000 Dipes 

Livro Outras Áfricas: Elementos para uma Literatura da África 1.000 Editora Massangana 

Livro Teoria da História e Historiografia: Debates pós-68 1.000 MECA 

Livro O protagonismo da mulher rural no contexto da dominação 1.000 Editora Massangana 

Livro Comes e Bebes do Nordeste 3.000 Editora Massangana 

Livro Educação Ambiental em Área Semiárida da Bahia: uma 

contribuição para a gestão            

1.000 Dipes 

1ª Reimpressão 

Livro Uma História da Arte? Coleção Estudos da Cultura      1.000 MECA 

Livro Joaquim Nabuco – a voz da Abolição 3.000 Editora Massangana 

Livro Nabuco em Pretos e Brancos 2.000 Editora Massangana e 

Jornal do Commercio 

Livro Na Trilha do Golpe: 1964 revisitado 500 Editora Massangana          

1ª Reimpressão 

Livro Joaquim Nabuco e a Nossa Formação 800 Dipes 

Livro Joaquim Nabuco & Gilberto Freyre face a face 500 Editora Massangana 

Livro O poder de punir e seus equilibristas 500 Dipes 

Livro Múltiplos Olhares na Pesquisa em Educação 600 Dipes 

Livro O empreendedorismo no serviço público – a dinâmica da 

Fundação Joaquim Nabuco 

500 Editora Massangana 

Livro O Golpe passado a limpo 500 Editora Massangana   

1ª Reimpressão 

Livro Pernambuco em chamas 500 Editora Massangana   

1ª Reimpressão 

Livro Programa Saúde da Família: Uma discussão sobre o modelo 

de atenção básica à saúde 

1.800 Editora Massangana   

Livro Jornadas de Pastoril 3.000 MECA 

Livro Vida social no Brasil nos meados do século XIX 800  

Livro Na batida do baião, no balanço do forró: Zedantas e Luiz 

Gonzaga 

500 Editora Massangana    

Nova Edição 
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3. Comercialização 

 

MESES 
COMERCIALIZAÇÃO               

(R$1,00) 

NÚMERO DE EXEMPLARES 

COMERCIALIZADOS E DISTRIBUÍDOS 

GRATUITAMENTE EM 2012 

Jan 6.095,20 2.978 

Fev 2.080,10 2.630 

Mar 2.490,70 1.131 

Abr 4.481,70    243 

Mai 2.173,90 3.145 

Jun 2.664,10    716 

Jul 2.996,67 1.322 

Ago 3.449,50    496 

Set 1.371,00 2.881 

Out 5.923,50 1.817 

Nov 1.941,50       1.220 

Dez 6.019,20       3.942 

TOTAIS 41.687,07 22.521 

 

4. Títulos digitalizados 

 

 Vida Social no Brasil nos Meados do Século XIX, de Gilberto Freyre 

 Minha Fé, de Joaquim Nabuco 

 Arredores do Recife, de Pereira da Costa 

 Fatores de Localização da Cidade do Recife, de Josué de Castro 

 

5.  Livros constantes de processo licitatório deflagrado em novembro de 2012, a ser concluído em 2013 

 

 Alimentação e Folclore, de Mário Souto Maior 

 Dicionário Folclórico da Cachaça, de Mário Souto Maior 

 Engenho e Arquitetura, de Geraldo Gomes 

 Para Além dos Verdes Mares, de Almeri Bezerra de Mello 

 Revista Cadernos de Estudos Sociais v.27 nº 1 

 Revista Ciência & Trópico v. 34 nº 2 

 A 4 Graus do Equador 

 

Por fim, registra-se que a Editora Massangana mantém 15 pontos de comercialização na Região 

Metropolitana do Recife e 19 em outros Estados da Federação. 
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COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 
 

Destaques do Período 
 

No âmbito do Acordo Brasil/UNESCO para o período de 2012/2013, a Fundação Joaquim Nabuco 

obteve a aprovação do projeto ―Fortalecimento da capacidade institucional da Fundação  oaquim 

Nabuco em seus processos de formulação, implantação e avaliação do Plano de Ação 2012/2020 

com vistas à cooperação com o Plano Nacional de Educação (PNE)‖. 

 

O projeto visa ao desenvolvimento de ações articuladas e complementares, por meio de pesquisas 

documentais, pesquisas de campo, estudos, entrevistas e articulações com as instâncias públicas e 

da sociedade, nos municípios que foram identificados como prioritários, em territórios que integram 

a área de atuação da Fundaj, com vistas à proposição de atividades e projetos inscritos no Plano de 

Ação para inserção no PNE. 

 

Nesse sentido, a Fundaj, mediante edital público, contratou seis consultores especialistas para 

desenvolverem produtos de forma a orientar a atuação da Fundaj na implantação do Plano de Ação 

para inserção no PNE. 

 

Com a entrega dos produtos a Fundaj obterá os seguintes resultados: 

 

1. Desenvolvimento de estratégias de atuação para implementação de projetos integrantes do 

Plano de Ação para inserção no PNE, nos campos da Memória, Educação, Cultura e Arte, 

em ambientes educacionais; 

 

2. Programa de estudos no campo da Educação, Cultura e Desenvolvimento com ênfase em 

Economia Criativa para proposição de projetos a serem desenvolvidos na Fundaj; 

 

3. Articulação dos Programas Mais Cultura e Mais Educação nos estados de Pernambuco e da 

Bahia; 

 

4. Instrumentalização do corpo técnico do Museu do Homem do Nordeste para 

desenvolvimento de ações educativas e culturais para alunos das redes municipais e 

estaduais de ensino e de formação acadêmica para professores e agentes públicos.                                                       

 

Esse projeto é coordenado pela INTER - Coordenação de Cooperação Internacional da Fundaj, em 

articulação com suas áreas finalísticas, e está sendo executado com base no Acordo de Cooperação 

Técnica em Matéria Educacional, Científica e Técnica, concluído entre o Governo da República 

Federativa do Brasil e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, 

promulgado no Brasil pelo Decreto nº 87.522, de 25 de agosto de 1982. 
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I. ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 

 

1. Realização de Evento 

 

O Conselho Latino-americano de Ciências Sociais (CLACSO), em parceria com a Fundação 

Joaquim Nabuco, realizou no período de 21 de maio a 1º de junho de 2012 a 5ª Escola de Verão 

Sul-Sul. O evento, que aconteceu na Sala Calouste Gulbenkian, desta Fundação, foi desenvolvido 

no âmbito do Acordo de Colaboração Acadêmica entre o CLACSO, o Conselho para o 

Desenvolvimento da Pesquisa em Ciências Sociais na África (CODESRIA) e a Asian Political and 

International Studies Association (APISA). 

 

A 5ª Escola de Verão Sul-Sul, durante as duas semanas de sua realização, teve como tema Repensar 

o Desenvolvimento: alternativas globais e regionais para o desenvolvimento no Sul e contou com a 

participação de 30 pesquisadores latino-americanos, africanos e asiáticos, que participaram de um 

processo seletivo nos três continentes, além dos palestrantes e dos titulares das instituições dos três 

continentes. 

 

A realização da 5ª Escola de Verão Sul-Sul foi coordenada pela área de Cooperação Internacional e 

pela Diretoria de Pesquisas Sociais, tendo como resultado uma maior inserção da Fundaj num 

contexto de colaboração Sul-Sul, por meio de um rico intercâmbio acadêmico. 
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2.4. Indicadores 

 
A avaliação de desempenho da Fundação Joaquim Nabuco tem por fim a verificação do grau de 

realização das metas institucionais que representam a dinâmica do Órgão dirigida ao cumprimento 

de suas finalidades e objetivos. Neste propósito, são considerados projetos e atividades e formas de 

produção que caracterizam a ação da organização. 

 

As metas institucionais são aquelas que expressam o esforço de toda a Fundaj no alcance de seus 

objetivos e classificam-se como metas globais e metas setoriais, sendo as primeiras representativas 

da ação institucional em seu conjunto e as segundas atinentes às atividades das unidades 

administrativas que integram a Instituição. Essas metas, globais e setoriais, deverão estar registradas 

respectivamente nos Planos de Trabalhos da Fundação e nos Planos de Trabalho das áreas 

finalísticas e de apoio. O acompanhamento e o monitoramente para avaliação das metas será feito 

através de relatórios de desempenho. 

 

I – as metas institucionais globais serão fixadas anualmente através de portaria e devem ser 

metodologicamente sujeitas à verificação quantitativa e qualitativa de suas execuções utilizando 

para as últimas, quando possível, indicadores de desempenho e critérios que possibilitem as análises 

da eficácia e da efetividade. A geração das metas institucionais deve ter em consideração o 

desempenho histórico da Fundaj e observar os princípios da economicidade e de eficiência; 

 

II – as metas institucionais globais guardarão compatibilidade com planos, diretrizes e metas 

governamentais; 

 

III – antes do início de cada ciclo de avaliação as metas globais de desempenho institucional serão 

dadas a conhecer para toda a Instituição e publicadas em seu sitio eletrônico, permanecendo 

acessíveis a qualquer tempo; 

 

IV – as metas globais de desempenho institucional serão revistas, a qualquer tempo, na hipótese de 

superveniência de fatores que influenciem significativa e diretamente a sua consecução. As 

justificativas relativas às modificações realizadas nas metas globais serão apreciadas para aprovação 

pelo Conselho Técnico Científico - Contec.  

 

As metas setoriais são aquelas que representam os compromissos das áreas finalísticas e de apoio da 

Fundação e definidas em consonância com as metas globais, podendo desdobrar-se em metas 

correspondentes às diversas unidades administrativas que as compõem. 

 

I     as metas setoriais constituirão referência para a avaliação institucional das áreas finalísticas e de 

apoio da Fundação; 

 

II – as metas setoriais também cumprem os mesmos critérios referidos no inciso I das metas 

institucionais globais; 
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III – as metas setoriais serão revistas, a qualquer tempo, na hipótese de superveniência de fatores 

que influenciem significativa e diretamente a sua consecução. As justificativas relativas às 

modificações realizadas nas metas setoriais serão apreciadas para aprovação pela chefia mediata da 

unidade administrativa executora. 

 

O cumprimento das metas globais e setoriais para cada exercício será acompanhado pela 

Coordenação Geral de Planejamento e Administração – Coplad, a qual caberá elaborar relatórios 

sobre o desempenho institucional.  

 

A avaliação de cada uma das metas institucionais globais e setoriais será realizada 

quantitativamente pelo cálculo de sua taxa simples de execução: (ARi/APi), sendo: 

 

APi = Ações Previstas na meta (i) 

 

ARi = Ações Realizadas na meta (i) 

 

A avaliação do conjunto das metas será fornecida pela Média (M): 

 

M =  (ARi ÷ APi)  × 100         n  =  Quantidade de metas avaliadas. 

                  n 

O valor (médio) referente ao conjunto das metas indicará em qual dentre as faixas de classificação 

posiciona-se o desempenho da Instituição. O percentual obtido pela fórmula será transformado em 

pontos, tendo por referência que: M = 100%, equivale a 80 pontos.    

 

CLASSIFICAÇÃO DEFINIÇÃO 

80,00 a 100,00 Atingiu o esperado. 

70,00 a   79,99 Muito próximo ao esperado. 

50,00 a   69,99 Abaixo do esperado. 

40,00 a   49,00 Muito abaixo do esperado. 

00,00 a   39,99 Insuficiente. 

  

As metas previstas e não realizadas não participam do cálculo da média, mas, não existindo 

justificativas aprovadas para sua não execução a quantidade (n) de metas avaliadas será de seu 

número acrescido.  

 

A aferição qualitativa das metas institucionais será realizada através de metodologia que dê conta 

dos aspectos de conteúdo, eficácia e efetividade, quando for possível observá-los.  

 

Caberá à instância executora da meta que será avaliada qualitativamente a elaboração da 

metodologia correspondente. 
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3. Estrutura de Governança e de Autocontrole da Gestão 

 

3.1. Estrutura de Governança 
 

A estrutura orgânica de controle no âmbito da Fundação Joaquim Nabuco é realizada por uma 

unidade de auditoria denominada Auditoria Interna que se vincula, administrativamente, ao 

Conselho Deliberativo, observada a norma contida no art. 15 do Decreto nº 3.591, de 6/9/2000, de 

acordo com o parágrafo único do art. 9º, do Estatuto da Fundação Joaquim Nabuco, aprovado pelo 

Decreto nº 7.694, de 2 de março de 2012.  

Essa unidade é composta por um chefe de Auditoria Interna e uma servidora administrativa, lotados 

na sede da Fundaj , no campus Gilberto Freyre, tendo como competência examinar a conformidade 

legal dos atos de gestão orçamentária-financeira, patrimonial, de pessoal, demais sistemas 

administrativos e operacionais e, especificamente: 

I – comprovar a legalidade e a legitimidade das ações administrativas quanto à economicidade, eficiência 

e eficácia da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, de pessoal e demais sistemas administrativos; 

II – examinar a legislação específica e normas correlatas, orientando quanto à sua observância; 

III – verificar o cumprimento dos prazos referentes à realização da receita e da despesa, e da 

execução financeira de contratos, convênios, acordos e ajustes firmados pela Fundaj; 

IV – promover inspeções regulares para verificar a execução física e financeira dos programas, 

projetos e atividades e executar auditorias extraordinárias determinadas pelo Presidente; e 

V – analisar e encaminhar ao Presidente os demonstrativos e relatórios de prestação de contas da Fundaj. 

 

3.2. Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos 
 

Quadro A.3.1 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ 
 

 ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS VALORES 

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 

1.     A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos objetivos da 

unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento. 
       x   

2.     Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os servidores e 

funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.  
   x       

3.     A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.         x  

4.     Existe código formalizado de ética ou de conduta.          x 

5.     Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em documentos 

formais. 
       x   

6.     Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos diversos 

níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais ou código de ética 

ou conduta. 
        x  

7.     As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das responsabilidades.         x  

8.     Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da UJ.         x  

9.     Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela UJ.        x   

Avaliação de Risco 1 2 3 4 5 

10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.         x  

11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da unidade.         x  

12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos seus 

processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a 
       x   
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consequente adoção de medidas para mitigá-los. 

13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de 

conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.  
       x   

14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de risco 

da UJ ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo. 
       x   

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala de 

prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão. 
      x    

16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos processos internos 

da unidade. 
       x   

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar 

responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.  
         x 

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de 

responsabilidade da unidade.  
         x 

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5 

19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e alcançar 

os objetivos da UJ, claramente estabelecidas. 
       x   

20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente de 

acordo com um plano de longo prazo. 
   x       

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de benefícios que 

possam derivar de sua aplicação. 
      x    

22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente 

relacionadas com os objetivos de controle. 
      x    

Informação e Comunicação 1 2 3 4 5 

23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e 

comunicada tempestivamente às pessoas adequadas. 
       x   

24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para permitir 

ao gestor tomar as decisões apropriadas. 
       x   

25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é apropriada, tempestiva, atual, 

precisa e acessível. 
       x   

26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e indivíduos da 

UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz. 
      x    

27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as direções, 

por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura. 
         x 

Monitoramento 1 2 3 4 5 

28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua validade e 

qualidade ao longo do tempo. 
         x 

29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas avaliações sofridas.        x   

30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho.        x   

Análise Crítica: A UJ tem deficiência de pessoal, o que dificulta a realização de ações mais efetivas, impactando em 

muitos itens da avaliação. Os procedimentos estão sendo redirecionados para melhorar essa eficiência com a 

colaboração e a ciência da gestão. 

Metodologia adotada para o preenchimento do Quadro A.3.1: Os valores atribuídos às respostas foram baseados em 

documentos formais existentes no âmbito da Fundação Joaquim Nabuco, a exemplo de portarias e resoluções, assim 

como na percepção dos fatos pelo gestor. 

Escala de valores da Avaliação: 
(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ. 
(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. 
(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ. 
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3.3. Sistema de Correição 

 
A Fundação Joaquim Nabuco não dispõe de uma estrutura de Sistema de Correição, muito embora 

possua uma Comissão Permanente de Inquérito. Por tal razão, a Fundaj não está em consonância 

com os preceitos contidos nos artigos 4º e 5º da Portaria Nº 1.043, de 24 de julho de 2007, da 

Controladoria Geral da União – CGU. A Fundação entendia que os preceitos e dispositivos dessa 

Portaria estavam restritos às Unidades Específicas de Correição junto aos Ministérios, como 

Unidades Setoriais.  Diante disso, providências serão tomadas de imediato para a regularização da 

situação. 

 

 

3.4. Cumprimento pela Instância de Correição da Portaria Nº 

1.043/2007 da CGU 

 
Conforme explicitado no item acima, a Fundaj não está em consonância com os preceitos contidos 

nos artigos 4º e 5º da Portaria Nº 1.043, de 24 de julho de 2007, da Controladoria Geral da União – 

CGU, visto que a Fundação entendia que os preceitos e dispositivos dessa Portaria estavam restritos 

às Unidades Específicas de Correição junto aos Ministérios, como Unidades Setoriais.   
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4. Programação e Execução da Despesa Orçamentária e Financeira 

 

4.1. Informações sobre Programas do PPA de Responsabilidade da UJ 
 

Registra-se que esta Fundaj não possui Programas Temáticos sob sua responsabilidade, mas 

Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado. Dessa forma, não constam informações 

referentes aos itens Objetivos, Iniciativas e Ações vinculadas àqueles Programas. 

 

4.1.1. Informações sobre Programas de Gestão, Manutenção e 

Serviços ao Estado de Responsabilidade da UJ 
 

A Fundação Joaquim Nabuco, em sintonia com o PPA 2012-2015, o Plano Mais Brasil, participa no 

ano de 2012 dos seguintes Programas de Gestão, Manutenção e Serviços do Estado, os quais 

refletem os desafios e os compromissos de governo expressos em políticas públicas inovadoras que 

associam o recente ciclo de desenvolvimento brasileiro com a redução das desigualdades sociais e 

regionais. 

 
Quadro A.4.5 – Programas de Governo constante do PPA – De Gestão e Manutenção 

  

Identificação do Programa de Governo 

Código Programa 0089 

Título PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO 

Órgão Responsável Atividade Padronizada 

Execução Orçamentária e Financeira do Programa (Em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos 
Inicial Final Empenhada Liquidada RPP RPNP 

     

25.778.997,00  

     

29.278.997,00  

     

29.213.891,56  

     

29.213.891,56  
- - 

      

29.213.891,56 

Fonte: Siafi Gerencial      

Análise Crítica:  

O objetivo fundamental deste Programa é garantir os benefícios previdenciários legalmente 

instituídos aos servidores inativos da União e seus pensionistas e dependentes, em cumprimento às 

disposições abrangidas em regime previdenciário próprio. 

Este Programa possui na Fundação Joaquim Nabuco a ação Pagamento de Aposentadorias e 

Pensões – Servidores Civis, cuja dotação final no exercício de 2012 foi R$ 29.278.997,00, 

representando 26% do orçamento total da Fundaj, que foi utilizada quase integralmente (99,77%) 

no alcance dos seus objetivos. 
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Identificação do Programa de Governo 

Código Programa 2109 

Título 
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E GESTÃO DO MINISTÉRIO 

DA EDUCAÇÃO 

Órgão Responsável Ministério da Educação  

Execução Orçamentária e Financeira do Programa (Em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada RPP RPNP 

80.597.354,00  82.878.237,00  66.731.548,25  61.552.227,53  - 5.179.320,72  61.437.013,31  

Fonte: Siafi Gerencial      

Análise Crítica:  

Este Programa é caracterizado como finalístico e contínuo visando à provisão aos órgãos do 

Ministério da Educação dos meios necessários à implementação e gestão das ações constantes no 

PPA 2012 – 2015. A Fundação Joaquim Nabuco participa nesse Programa com 11 ações, a saber:  

 

 Pagamento de Pessoal Ativo da União  

 Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de 

Previdência dos Servidores Públicos Federais  

 Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados  

 Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados 

 Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados  

 Assistência Médica e Odontológica aos Servidores e seus Dependentes  

 Assistência Médica aos Servidores e Empregados – Exames Periódicos 

 Administração da Unidade  

 Estudos e Pesquisas Socioeducativas  

 Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação 

 Promoção de Cursos para o Desenvolvimento Local Sustentável  

 

Registra-se que durante o exercício de 2012 houve cancelamentos e suplementações ao orçamento 

inicial de algumas ações deste Programa, cuja dotação final resultou em R$ 82.878.237,00, 

representando 74% do orçamento total da Fundação. Com relação à execução financeira, observa-se 

que esse Programa alcançou aproximadamente 74 pontos percentuais do que estava previsto na 

LOA 2012, sem estarem computados neste cálculo os Restos a Pagar não Processados. 
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4.1.2. Informações sobre Ações Vinculadas a Programas de Gestão, 

Manutenção e Serviços ao Estado de Responsabilidade da UJ 
 

Abaixo são discriminadas as ações do PPA 2012-2015 constantes da Lei Orçamentária 2012 que 

estiveram sob a responsabilidade da Fundação Joaquim Nabuco:  

 
Quadro A.4.6 – Ações vinculadas a Programa de Gestão, Manutenção e Serviços de responsabilidade da UJ 

 

Identificação da Ação 

Código  20TP 

Descrição Pagamento de Pessoal Ativo da União 

Unidade Responsável Fundação Joaquim Nabuco 

Unidade Orçamentária Fundação Joaquim Nabuco 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada RPP RPNP 

 

45.075.223,00 

 

45.075.223,00 

                

39.530.220,29  

 

39.530.220,29 

 

- 

                       

-    

 

39.530.220,29 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

 

1 

                                                

-    

               

- 

                       

 -    

                       

-    

   

45.075.223,00  

    

39.530.220,29  

Fonte: Siafi Gerencial       

 

Análise Crítica: 

 

Os recursos desta ação foram destinados ao pagamento dos servidores ativos da Fundação Joaquim 

Nabuco, que neste ano de 2012 contou com o montante de R$ 45.075.223,00 de dotação 

orçamentária, os quais foram quase totalmente utilizados, aproximadamente 88% do valor previsto 

inicialmente, alcançando, assim, os objetivos propostos. Ressalta-se que esta ação possui a maior 

dotação orçamentária do Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação, seguida 

pela ação Pagamento de Aposentadorias e Pensões, do Programa Previdência de Inativos e 

Pensionistas da União. 
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Identificação da Ação 

Código  09HB 

Descrição 
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o 

custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais 

Unidade Responsável Fundação Joaquim Nabuco 

Unidade Orçamentária Fundação Joaquim Nabuco 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

8.266.646,00 8.266.646,00 7.361.876,88  7.361.876,88 -    -    7.361.876,88 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

-    -    - -    -         8.266.646,00       7.361.876,88 

Fonte: Siafi Gerencial       

 

Análise Crítica: 

 

Esta Ação visa a assegurar o pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações 

para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais na forma do art. 8º da Lei 

Nº 10.887, de 18 de junho de 2004. À Fundação Joaquim Nabuco foi destinado o valor de R$ 

8.266.646,00 para custear essas despesas, a qual foi utilizada em torno de 89% do valor previsto. 
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Identificação da Ação 

Código  2012 

Descrição Auxilio - Alimentação aos Servidores e Empregados 

Unidade Responsável Fundação Joaquim Nabuco 

Unidade Orçamentária Fundação Joaquim Nabuco 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores 

Pagos Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 
Não 

Processados 

1.560.000,00 1.560.000,00                    1.369.575,27  1.369.575,27 - -    1.369.575,27 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição Unidade de Medida 
Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

1 
Servidor 

Beneficiado 
Unidade 428  385 1.560.000,00 1.369.575,27  

Fonte: Siafi Gerencial e Simec       

 

Análise Crítica: 

 

Os recursos destinados à concessão em caráter indenizatório e sob a forma de pecúnia do auxílio 

alimentação aos servidores da Fundaj montou o total em 2012 de R$ 1.560.000,00 para a meta 

prevista de 428 servidores beneficiados. Ao final do exercício foram gastos R$ 1.369.575,27, ou 

seja, 88% do valor previsto na LOA 2012 para alcançar 385 efetivamente beneficiados com esta 

ação, que corresponde a 90% da meta física prevista. 
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Identificação da Ação 

Código  2011 

Descrição Auxílio - Transporte aos Servidores e Empregados 

Unidade Responsável Fundação Joaquim Nabuco 

Unidade Orçamentária Fundação Joaquim Nabuco 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

180.000,00 180.000,00                       144.121,69  144.121,69 - - 144.121,69 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição Unidade de Medida 
Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

1 
Servidor 

Beneficiado 
Unidade 97  147 180.000,00      144.121,69  

Fonte: Siafi Gerencial e Simec       

 

Análise Crítica: 

 

O objetivo desta ação é propiciar o pagamento de auxílio-transporte em pecúnia, feito pela União, 

para custear de forma parcial as despesas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou 

interestadual utilizados pelos servidores da Fundaj. Para tal, foi destinada a dotação de R$ 

180.000,00 para cobrir as despesas dessa natureza de 97 servidores. No entanto, observa-se que 

houve o incremento de 51,54% com relação ao montante de pessoas beneficiadas e o decréscimo de 

20% da meta financeira inicialmente prevista. Tal discrepância de previsão deve-se à difícil tarefa 

de se estimar a meta física e financeira no momento da proposta orçamentária daqueles benefícios 

que dependem da necessidade circunstancial do servidor.  
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Identificação da Ação 

Código  2010 

Descrição 
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e 

Empregados 

Unidade Responsável Fundação Joaquim Nabuco 

Unidade Orçamentária Fundação Joaquim Nabuco 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores 

Pagos Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 
Não 

Processados 

36.000,00 36.000,00                         24.538,80  24.538,80 - - 24.538,80 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição Unidade de Medida 
Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

1 
Criança de 0 a 6 

anos atendida 
Unidade 45 30 36.000,00 24.538,80  

Fonte: Siafi Gerencial e Simec       

 

Análise Crítica: 

 

Oferecer aos servidores da Fundação Joaquim Nabuco, durante a jornada de trabalho, condições 

adequadas de atendimento aos seus dependentes em idade pré-escolar é a finalidade desta ação, que 

nesse ano de 2012 contou com a dotação de R$ 36.000,00 para atender 45 crianças. Verifica-se que 

foram utilizados 68% da dotação prevista para o atendimento de 30 crianças, representando uma 

redução de 33 pontos percentuais da meta física prevista. Tal situação vem ocorrendo nos últimos 

anos devido ao baixo índice de natalidade decorrente da média de idade dos servidores da 

Fundação. 
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Identificação da Ação 

Código  2004 

Descrição 
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e 

seus Dependentes 

Unidade Responsável Fundação Joaquim Nabuco 

Unidade Orçamentária Fundação Joaquim Nabuco 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

 

720.000,00 

 

730.000,00 

                

714.896,71  

 

714.896,71 

 

- 

                       

- 

 

714.896,71 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

1 
Pessoa 

Beneficiada 
Unidade 632  1.140 730.000,00  714.896,71  

Fonte: Siafi Gerencial e Simec       

 

Análise Crítica: 

 

Esta ação visa prioritariamente proporcionar aos servidores da Fundação Joaquim Nabuco, aos seus 

dependentes e pensionistas, em caráter suplementar, condições para manutenção da saúde física e 

mental. Esta ação contou neste exercício de 2012 com dotação final de R$ 730.000,00, com o 

propósito de beneficiar 632 pessoas. É importante destacar que o aumento de 80% verificado na 

meta física realizada deve-se à não contabilização dos dependentes pela Subsecretaria de 

Planejamento e Orçamento do MEC no momento da Proposta Orçamentária. Com relação à meta 

financeira, houve execução em torno de 97% do valor previsto na LOA 2012. Registra-se, ainda, 

que, no decorrer do exercício, esta ação sofreu suplementação de R$ 10.000,00 no valor da dotação 

inicial prevista. 
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Identificação da Ação 

Código  20CW 

Descrição 
Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames 

Periódicos 

Unidade Responsável Fundação Joaquim Nabuco 

Unidade Orçamentária Fundação Joaquim Nabuco 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos 
Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 

Não 

Processados 

56.149,00 56.149,00 - - - -  - 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

 

1 

Pessoa 

Beneficiada 

 

Unidade 

 

312 

 

0 

          

56.149,00  
                       -    

Fonte: Siafi Gerencial       

 

Análise Crítica: 

 

Esta ação tem como objetivo geral proporcionar aos servidores e empregados públicos federais 

ativos condições para a manutenção da saúde física e mental, em função dos riscos existentes no 

ambiente de trabalho, inclusive de doenças ocupacionais ou profissionais.  

Na Fundação Joaquim Nabuco, em 2012, os recursos destinados a esta ação foram de R$ 56.149,00, 

os quais se mostraram insuficientes para a realização dos exames periódicos dos 312 servidores 

previstos na LOA 2012, visto que a maioria deles encontra-se em faixa etária alta, implicando no 

quantitativo maior de exames. 

No sentido de solucionar essa dificuldade, a Fundaj, por meio da Coordenação de Gestão de 

Pessoas - Cogep, tentou utilizar o Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor - Rede 

SIASS, da Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE. Porém, tal proposta não foi 

possível de ser implementada visto que essa Rede ainda não foi implantada naquela instituição, que 

até o momento só realiza exames laboratoriais dos seus servidores por meio de seu próprio 

laboratório. 
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Identificação da Ação 

Código  2000 

Descrição Administração da Unidade 

Unidade Responsável Fundação Joaquim Nabuco 

Unidade Orçamentária Fundação Joaquim Nabuco 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos 
Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 

Não 

Processados 

 

20.601.272,00 

 

22.712.788,00 

                

15.298.498,53  

 

11.215.988,63 

 

115.214,22 

                       

4.082.509,90   

 

11.100.774,41 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

-    -    - -    -    22.712.788,00 15.298.498,53 

Fonte: Siafi Gerencial       

 

Análise Crítica: 

 

Esta ação é uma atividade padronizada do governo federal e está incluída no Programa de Gestão e 

Manutenção do Ministério da Educação, visando à agregação de despesas de natureza 

administrativa necessárias à gestão da Fundação Joaquim Nabuco. 

Verifica-se que da dotação inicialmente prevista na LOA 2012 foram executados 74,26% desses 

recursos para atender aos gastos com custeio e investimentos da Instituição, visando à manutenção e 

à conservação do seu patrimônio.  

Informa-se que esse percentual não foi calculado com base na dotação final, visto que a mesma 

sofreu alteração decorrente de crédito extraordinário, liberado no final do exercício, sem solicitação 

prévia desta Fundação ao Ministério da Educação - MEC. 

É importante destacar que a liberação desse crédito extraordinário montou o valor de R$ 2.111.516,00 

para despesas com Investimentos, e foi aberto por meio da Medida Provisória Nº 598, de 27 de 

dezembro de 2012, que incrementou a dotação inicial desta ação em 10,25%. Ressalta-se que não houve 

tempo hábil para sua utilização, e que o mesmo deverá ser reaberto no início de 2013.  

No tocante à dotação orçamentária não utilizada nesta ação, a Fundaj encontrou dificuldades 

decorrentes das limitações nas despesas com diárias e passagens estabelecidas no Decreto Nº 7.689, 

de 2/3/2012, e na Portaria MEC Nº 284, de 2/4/2012. Além desta, ressalta-se a impossibilidade de 

contratação das empresas para execução da reforma no Edifício Ulysses Pernambucano, no bairro 

do Derby, no Recife, onde se localizam a Diretoria de Formação e Desenvolvimento Profissional – 

Difor e a Diretoria de Memória, Educação, Cultura e Arte – MECA.  

Ainda no âmbito desta ação, algumas atividades foram realizadas visando à preservação dos acervos 

administrativos, históricos e documentais da Fundaj; à promoção de eventos educacionais e 

culturais; à produção e edição de publicações para divulgação e disseminação do conhecimento e à 

realização de cursos.  
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Identificação da Ação 

Código  6297 

Descrição Estudos e Pesquisas Socioeducativas 

Unidade Responsável Fundação Joaquim Nabuco 

Unidade Orçamentária Fundação Joaquim Nabuco 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores 

Pagos Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 
Não 

Processados 

 

1.618.920,00 

 

1.618.920,00 

                   

1.445.970,19  

 

448.076,17 

 

- 

 

997.894,02 

 

448.076,17 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição Unidade de Medida 
Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

1 
Pesquisa 

Realizada 
Unidade 16 12 1.618.920,00  1.445.970,19 

Fonte: Siafi Gerencial e Simec       

Análise Crítica:  

Nesta ação a Fundação Joaquim Nabuco, por meio da Diretoria de Pesquisas Sociais - Dipes e da 

Diretoria de Memória, Educação, Cultura e Arte - MECA, realiza projetos de pesquisa e estudos e 

divulgação dos seus resultados, seja pela apresentação em eventos nacionais e/ou internacionais, 

seja por meio da produção de livros, artigos, relatórios, dentre outros documentos. Nesse exercício, 

dos 16 projetos/atividades previstos na Lei Orçamentária Anual – LOA 2012, foram concluídos 12, 

entre pesquisas e atividades permanentes nas áreas de Estudos Sociais e Culturais, Educacionais, 

Ambientais e Econômicos, a saber: 

 Educação Infantil em Pernambuco: Concepções dos Gestores, Prática Docente e Formação 

dos Profissionais (2009-2012) 

 Avaliação do Plano de Ações Articuladas (PAR) – (2008-2012) 

 Dinâmica Migratória no Nordeste 

 Desigualdades Socioespaciais na Adequação das Informações de Eventos Vitais nos 

Municípios de Pernambuco, 2006 a 2008 

 Negociando a Tradição: Religiões Afro-brasileiras e Esfera Pública  

 A Relação de Gênero na Política de Recursos Hídricos 

 Juventudes, Consumo Cultural e Políticas Públicas: Estudos de Caso na Região 

Metropolitana do Recife  

 Instrumentos Econômicos para a Gestão Ambiental 

 Índice de Preços ao Consumidor da Cidade do Recife – IPC 

 Dinâmicas Ecológicas em Ambientes Estuarinos do Nordeste Brasileiro: Interações e 

Intervenções 
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 Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC Fundaj/CNPq 

 Projeto Agroambiental  

Do orçamento de R$ 1.618.920,00 disponibilizados nesta ação, verifica-se o comprometimento de 

89,32% desses recursos para a realização dos seus projetos/atividades. Com relação à meta física, 

foi cumprido 75% do previsto. Dessa forma, considera-se um bom desempenho da execução 

financeira e física nesta ação para a realização dos produtos acima discriminados, bem como de 

outras atividades desenvolvidas no âmbito da mesma, como publicação de trabalhos científicos em 

nível nacional e internacional; elaboração de capítulos de livro em obras coletivas; organização de 

livros e participações do corpo de servidores dessas unidades em eventos para apresentação de 

trabalhos decorrentes das pesquisas realizadas. 
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Identificação da Ação 

Código  4572 

Descrição 
Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de 

Qualificação e Requalificação 

Unidade Responsável Fundação Joaquim Nabuco 

Unidade Orçamentária Fundação Joaquim Nabuco 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos 
Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 

Não 

Processados 

 

769.200,00 

 

928.567,00 

                      

251.098,68  

 

215.355,20 

 

- 35.743,48 

 

215.355,20 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

 

1 

Servidor 

Capacitado 

 

Unidade 

 

130 

 

147 

 

928.567,00 

        

251.098,68 

Fonte: Siafi Gerencial e Simec       

Análise Crítica:  

A Fundação Joaquim Nabuco, buscando promover a qualificação e requalificação de seus 

servidores para a melhoria continuada dos processos de trabalho, dos índices de satisfação pelos 

serviços prestados à sociedade e do crescimento profissional, favoreceu a participação de 147 

servidores em 65 ações de capacitação nas diversas áreas do conhecimento, superando, assim, a 

meta física estabelecida na LOA 2012.  

 

No entanto, verifica-se baixa execução orçamentária dos recursos financeiros, cujo percentual foi de 

aproximadamente 27%, devido à dificuldade de atender à demanda de capacitação na forma de 

cursos in company, decorrente da diversidade das atividades desenvolvidas na Fundaj e da 

quantidade de servidores lotados em cada área. Sendo assim, as capacitações são realizadas, em 

grande parte, por meio de cursos com turmas abertas, promovidos por outros órgãos.  

 

Considerando, ainda, a limitação da oferta de cursos no Recife, procura-se identificar a demanda em 

outras cidades, acarretando investimento com diárias e passagens, que, devido às limitações 

orçamentárias estabelecidas no Decreto Nº 7.689, de 2/3/2012, e da Portaria MEC Nº 284, de 

2/4/2012, inviabilizaram várias ações de capacitação previstas para esse exercício. 

  

Por fim, é importante destacar o incremento ocorrido nesta ação, decorrente de crédito suplementar 

no valor de R$ 159.367,00, proveniente de superávit de exercício anterior, o qual não pôde ser 

utilizado pois a Subsecretaria de Planejamento e Orçamento do Ministério da Educação não liberou 

a cota limite de empenho. 
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Identificação da Ação 

Código  6294 

Descrição Promoção de Cursos para o Desenvolvimento Local Sustentável 

Unidade Responsável Fundação Joaquim Nabuco 

Unidade Orçamentária Fundação Joaquim Nabuco 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 

Não 

Processados 

1.713.944,00 1.713.944,00 

                      

590.751,21  527.577,89 - 63.173,32 527.577,89 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

 

1 

 

Curso Realizado 

 

Unidade 

 

76 

 

58 1.713.944,00 

        

590.751,21 

Fonte: Siafi Gerencial e Simec       

Análise Crítica:  

No âmbito desta ação, a Fundação Joaquim Nabuco, por meio da Diretoria de Formação e 

Desenvolvimento Profissional - Difor e da Diretoria de Memória, Educação, Cultura e Arte - 

MECA, realizou 58 cursos dos 76 previstos, alcançando a meta física de execução de 76,31%, 

capacitando 1.914 pessoas durante o ano de 2012, com destaque para os seguintes cursos: 

 Formação de Mediadores para a Recuperação da Informação 

 O Papel do Gerente na Gestão do Desempenho de Equipe 

 Curso de Capacitação em Gerenciamento de Projetos Sociais 

 Elaboração de Termo de Referência  

 Normalização de Citações e Referências Bibliográficas de acordo com a Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

 Visão Geral sobre Fontes de Pesquisa e Estratégias de Buscas  

 Direção Cinematográfica 

 Gestão por Competências 

 Desenho de Som 

 Curso de Roteiro 

 Cinematografia Eletrônica Avançada 

 Gestão de Pessoas: fundamentos e tendências 

 Direção de Atores e Interpretação Cinematográfica 

 Direção de Fotografia 

 Curso de Direção de Arte  

 Conservação Preventiva de Bens Culturais: a interface entre o edifício e o acervo 

 Curso de Indexação, Normalização e Recuperação de Informações 
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 Sustentabilidade e Cultura 

 Design e Criação de Moda 

 Curso de Curadoria 

 Mediação Cultural  

 História e Modernidade 

 Montagem para Documentários  

Vale ressaltar que, apesar do razoável percentual de execução da meta física, o desempenho 

financeiro ficou abaixo do esperado, tendo em vista as restrições para a contratação de docentes e 

instrutores na ministração dos cursos previstos na LOA 2012, além das limitações impostas pelo 

Decreto Nº 7.689, de 2/3/2012, e da Portaria MEC Nº 284, de 2/4/2012, referentes às despesas com 

diárias e locomoção.   
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Identificação da Ação 

Código  181 

Descrição Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis 

Unidade Responsável Fundação Joaquim Nabuco 

Unidade Orçamentária Fundação Joaquim Nabuco 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar 

Valores Pagos 
Inicial Final Empenhada Liquidada Processados 

Não 

Processados 

25.778.997,00 29.278.997,00  29.213.891,56  29.213.891,56 -    -    29.213.891,56 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

 -   -   -  -   -  29.278.997,00   29.213.891,56  

Fonte: Siafi Gerencial       

 

Análise Crítica: 

 

Esta ação é a única do Programa Previdência de Inativos e Pensionistas da União e possui a segunda 

maior dotação do orçamento da Fundaj, com 26% do orçamento total disponibilizado para a 

execução dos seus objetivos. Durante o exercício houve a suplementação de aproximadamente 14% 

à dotação inicial, sendo utilizada quase integralmente para o fim previamente destinado.  
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4.2. Informações Sobre a Execução Orçamentária e Financeira da 

Despesa 

 

4.2.1. Identificação das Unidades Orçamentárias da UJ 

 
Quadro A.4.7 – Identificação das Unidades Orçamentárias  da UJ 

 

Denominação das Unidades Orçamentárias 

Código da 

UO 

Código SIAFI 

da UGO 

 

Fundação Joaquim Nabuco  

 

26292 

 

344002 

Fonte: Siafi Gerencial   

 

4.2.2. Programação da Despesa 

 

4.2.2.1.  Programação de Despesas Correntes 

 
Quadro A.4.8 – Programação de Despesas Correntes R$ 1,00 

Origem dos Créditos 

Orçamentários 

Grupos de Despesas Correntes 

1 – Pessoal e Encargos Sociais 

2 – Juros e 

Encargos 

da Dívida 

3- Outras Despesas Correntes 

Exercícios Exercícios 
 

Exercícios 

2012 2011 2012 2011 2012 2011 

L
O

A
 Dotação proposta pela UO   79.120.866,00  79.435.409,00  - -  20.504.356,00   19.510.859,00  

PLOA   79.120.866,00   79.435.409,00  - - 20.504.356,00   19.510.859,00  

LOA   79.120.866,00  79.435.409,00  - - 20.504.356,00   19.510.859,00  

C
R

É
D

IT
O

S
 Suplementares     3.500.000,00   3.050.000,00  - -        169.367,00        814.000,00  

Especiais 
Abertos - - - - - - 

Reabertos - - - - - - 

Extraordinários 
Abertos - - - - - - 

Reabertos - - - - - - 

Créditos Cancelados -    2.500.000,00  - - - - 

Outras Operações - - - - - - 

Total   82.620.866,00  79.985.409,00  - - 20.673.723,00   20.324.859,00  

Fonte: Siafi Gerencial 
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4.2.2.2. Programação de Despesas de Capital 

 
Quadro A.4.9 – Programação de Despesas de Capital R$ 1,00 

Origem dos Créditos 

Orçamentários 

Grupos de Despesa de Capital 

4 – Investimentos 
5 – Inversões 

Financeiras 

6- Amortização da 

Dívida 

Exercícios Exercícios Exercícios 

2012 2011 2012 2011 2012 2011 

L
O

A
 Dotação proposta pela UO 6.751.129,00  4.178.560,00  - - - - 

PLOA 6.751.129,00  4.178.560,00  - - - - 

LOA 6.751.129,00  7.528.860,00  - - - - 

C
R

É
D

IT
O

S
 Suplementares - - - - - - 

Especiais 
Abertos - - - - - - 

Reabertos - - - - - - 

Extraordinários 
Abertos 2.111.516,00  - - - - - 

Reabertos - - - - - - 

Créditos Cancelados - - - - - - 

Outras Operações - - - - - - 

Total 8.862.645,00  7.528.860,00  - - - - 

Fonte: Siafi Gerencial 

 

4.2.2.3. Resumo da Programação de Despesas e da Reserva de 

Contingência 

 
 

Quadro A.4.10 – Quadro Resumo da Programação de Despesas e da Reserva de Contingência  

R$ 1,00 

Origem dos Créditos 

Orçamentários 

Despesas Correntes Despesas de Capital 

9 – Reserva 

de 

Contingência 

Exercícios Exercícios Exercícios 

2012 2011 2012 2011 2012 2011 

L
O

A
 Dotação proposta pela UO   99.625.222,00    98.946.268,00   6.751.129,00   4.178.560,00  - - 

PLOA   99.625.222,00    98.946.268,00   6.751.129,00   4.178.560,00  - - 

LOA   99.625.222,00   99.296.268,00   6.751.129,00   7.528.860,00  - - 

C
R

É
D

IT
O

S
 Suplementares     3.669.367,00      3.864.000,00  - - - - 

Especiais 
Abertos - - - - - - 

Reabertos - - - - - - 

Extraordinários 
Abertos - -  2.111.516,00  - - - 

Reabertos - - - - - - 

Créditos Cancelados -     2.500.000,00  - - - - 

Outras Operações - - - - - - 

Total 103.294.589,00  100.660.268,00   8.862.645,00   7.528.860,00  - - 

Fonte: Siafi Gerencial 
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4.2.2.4. Análise Crítica 

 
O orçamento inicial da Fundação Joaquim Nabuco para o exercício de 2012, aprovado pela Lei Nº 

12.595, de 19/1/2012, montou o valor de R$ 106.376.351,00 e ao longo do exercício recebeu o 

incremento de 5,43%, finalizando com a dotação de R$ 112.157.234,00. 

Tal incremento no valor total de R$ 5.780.883,00 ocorreu nas seguintes ações e valores abaixo 

discriminados: 

 Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes – R$ 

10.000,00 

 Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis – R$ 3.500.000,00 

 Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e 

Requalificação – R$ 159.367,00 

 Administração da Unidade – R$ 2.111.516,00 

 

Desses valores, destaca-se que o crédito de R$ 159.367,00 disponibilizado na ação Capacitação de 

Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação não pôde ser utilizado, 

pois a Subsecretaria de Planejamento e Orçamento do Ministério da Educação não liberou a cota 

limite de empenho.  

 

 

No que se refere ao valor de R$ 2.111.516,00, registra-se que este foi decorrente da liberação de 

crédito extraordinário, aberto por meio da Medida Provisória Nº 598, de 27 de dezembro de 2012, 

para serem utilizados com despesas de investimentos da Fundaj. Como não houve tempo hábil para 

sua utilização, espera-se que o mesmo seja reaberto no início de 2013, conforme assim determina as 

normas legais vigentes. 

Com relação ao grupo de despesa Pessoal e Encargos Sociais, evidencia-se o aporte de 4,4% à 

dotação inicial prevista na LOA 2012, decorrente do crédito de R$ 3.500.000,00 na ação destinada 

ao pagamento de aposentados e pensionistas. 

Por fim, há de se destacar que com as alterações orçamentárias ocorridas durante esse exercício, o 

orçamento da Fundação Joaquim Nabuco foi ampliado em 3,67%, se comparado com o ano de 

2011, tanto para as Despesas Correntes (2,97%), quanto para as Despesas de Capital (17,71%). 
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4.2.3. Movimentação de Créditos Interna e Externa 

 
Quadro A.4.11 – Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa 

  R$ 1,00 

Natureza da Movimentação 

de Crédito 

UG  

Classificação 

da ação 

Despesas Correntes 

Concedente Recebedora 

1 – Pessoal e 

Encargos 

Sociais 

2 – Juros e 

Encargos da 

Dívida 

3 – Outras 

Despesas 

Correntes 

Movimentação 

Interna 

Concedidos 0 0 0 - - - 

Recebidos 0 0 0 - - - 

Movimentação 

Externa 

Concedidos 

344002 153080 2000 - - 

                 

8.247,12  

344002 154040 2000 - - 

                    

998,08  

344002 154050 2000 - - 

                 

5.000,00  

Recebidos 
152734 344002 20RH - - 

                 

6.412,15  

Natureza da Movimentação 

de Crédito 

UG  
Classificação 

da ação 

Despesas de Capital 

Concedente Recebedora 
4 – 

Investimentos 

5 – Inversões 

Financeiras 

6 – Amortização 

da Dívida 

Movimentação 

Interna 

Concedidos 0 0 0 - - - 

Recebidos 0 0 0 - - - 

Movimentação 

Externa 

Concedidos 0 0 0 - - - 

Recebidos 0 0 0 - - - 

Fonte: Siafi Gerencial 
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4.2.4. Execução Orçamentária da Despesa 

 

4.2.4.1. Execução da Despesa Com Créditos Originários 

 

4.2.4.1.1. Despesas Totais por Modalidade de Contratação – Créditos 

Originários 

 
Quadro A.4.12 – Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos Originários 

  R$ 1,00 

Modalidade de Contratação 

Despesa Liquidada Despesa paga 

2012 2011 2012 2011 

1.     Modalidade de Licitação 

(a+b+c+d+e+f)       7.513.709,08          6.698.306,00          7.415.176,63          6.110.667,79  

a)    Convite - - - - 

b)    Tomada de Preços - - - - 

c)     Concorrência - - - - 

d)    Pregão  

         

7.398.709,08  

           

6.538.306,00  

           

7.300.176,63  

           

5.950.667,79  

e)     Concurso 

            

115.000,00  

              

160.000,00  

              

115.000,00  

              

160.000,00  

f)     Consulta - - - - 

2.     Contratações Diretas (g+h)       3.025.265,20          2.122.856,96          3.009.581,51          2.120.902,97  

g)     Dispensa 

         

1.626.757,35  

           

1.379.771,58  

           

1.611.073,66  

           

1.377.907,59  

h)    Inexigibilidade 

         

1.398.507,85  

              

743.085,38  

           

1.398.507,85  

              

742.995,38  

3.     Regime de Execução Especial            87.939,40               60.440,37               87.939,40               60.440,37  

i)      Suprimento de Fundos 

              

87.939,40  

                

60.440,37  

                

87.939,40  

                

60.440,37  

4.     Pagamento de Pessoal (j+k)    80.042.852,39       81.014.563,00       80.042.852,39       81.014.563,00  

j)      Pagamento em Folha 

       

79.551.691,65  

         

80.773.754,16  

         

79.551.691,65  

         

80.773.754,16  

k)    Diárias 

            

491.160,74  

              

240.808,84  

              

491.160,74  

              

240.808,84  

5.     Outros            96.353,02  

            

301.224,81  

            

  95.354,94  

           

 301.224,81  

6.     Total (1+2+3+4+5)    90.766.119,09       90.197.391,14       90.650.904,87       89.607.798,94  

Fonte: Siafi Gerencial     
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4.2.4.1.2 Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários 

 
Quadro A.4.13 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários 

 
 R$ 1,00 

DESPESAS CORRENTES 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 

1. Despesas de Pessoal 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

319011 - Vencimentos e Vantagens 

Fixas - Pessoal Civil 
    38.458.952,56   41.617.546,58   38.458.952,56    41.617.546,58  - -   38.458.952,56     41.617.546,58  

319001-  Aposentadorias e Reformas     24.305.935,10   21.875.328,06   24.305.935,10    21.875.328,06  - -   24.305.935,10     21.875.328,06  

319013-  Obrigações Patronais       7.813.086,37     8.471.227,19     7.813.086,37      8.471.227,19  - -     7.813.086,37       8.471.227,19  

Demais elementos do grupo       5.528.014,70     5.142.975,53     5.528.014,70      5.142.975,53  - -     5.528.014,70       5.142.975,53  

2. Juros e Encargos da Dívida - - - - - - - - 

1º elemento de despesa  - - - - - - - - 

2º elemento de despesa  - - - - - - - - 

3º elemento de despesa  - - - - - - - - 

Demais elementos do grupo - - - - - - - - 

3. Outras Despesas Correntes - - - - - - - - 

339039 -  Outros Serviços de 

Terceiros - Pessoa Jurídica 

         

4.986.574,68  

    

4.226.226,82  

     

3.028.418,72  

      

2.581.807,88  

   

1.958.155,96  

   

1.644.418,94  

      

2.998.603,45  

        

2.574.546,16  
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339037-  Locação de Mão de Obra 
         

4.276.846,04  

    

2.965.670,02  

     

3.837.660,94  

      

2.506.058,57  

      

439.185,10  

      

459.611,45  

      

3.837.660,94  

        

2.506.058,57  

339036 -  Outros Serviços de 

Terceiros - Pessoa Física 
- 

    

1.728.565,93  
- 

      

1.394.194,81  
- 

      

334.371,12  
- 

        

1.394.194,81  

339046 -  Auxílio Alimentação       1.369.575,27  -    1.369.575,27  - - -     1.369.575,27  - 

Demais elementos do grupo 
         

4.699.425,55  

    

4.458.425,98  

     

4.233.105,81  

      

4.173.808,73  

      

466.319,74  

      

284.617,25  

      

4.232.107,73  

        

4.158.261,25  

DESPESAS DE CAPITAL 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos 

4. Investimentos 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

449052 -  Equipamentos e Material 

Permanente 
      3.229.533,73     2.940.211,92     1.913.533,48      1.821.994,79   1.316.000,25   1.118.217,13      1.829.132,61       1.821.994,79  

449051 -  Obras e Instalações       1.277.495,81  -       277.836,14  -     999.659,67  
 

- 
       277.836,14  - 

449039-  Outros Serviços de 

Terceiros – Pessoa Jurídica 
-       649.988,96  -        612.449,00  -       37.539,96  -           45.666,00  

Demais elementos do grupo - - - - - - - - 

5. Inversões Financeiras - - - - - - - - 

1º elemento de despesa - - - - - - - - 

2º elemento de despesa - - - - - - - - 

3º elemento de despesa - - - - - - - - 

Demais elementos do grupo - - - - - - - - 
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6. Amortização da Dívida - - - - - - - - 

1º elemento de despesa - - - - - - - - 

2º elemento de despesa - - - - - - - - 

3º elemento de despesa - - - - - - - - 

Demais elementos do grupo - - - - - - - - 

Fonte: Siafi Gerencial 
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4.2.4.2. Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela UJ por 

Movimentação 

 

4.2.4.2.1. Despesas Totais por Modalidade de Contratação – Créditos 

de Movimentação 

 

Quadro A.4.14 – Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos de Movimentação 

 
 R$ 1,00 

Modalidade de Contratação 
Despesa Liquidada Despesa paga 

2012 2011 2012 2011 

1.     Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f) 
           

1.120,88  

           

3.338,55  

           

1.120,88  

           

3.338,55  

a)    Convite - - - - 

b)    Tomada de Preços - - - - 

c)     Concorrência - - - - 

d)    Pregão  
           

1.120,88  

           

3.338,55  

           

1.120,88  

           

3.338,55  

e)     Concurso - - - - 

f)     Consulta - - - - 

2.     Contratações Diretas (g+h) - - - - 

g)     Dispensa - - - - 

h)    Inexigibilidade - - - - 

3.     Regime de Execução Especial - - - - 

i)      Suprimento de Fundos - - - - 

4.     Pagamento de Pessoal (j+k) 
           

2.448,09  

           

3.561,15  

            

2.448,09  

            

3.561,15  

j)      Pagamento em Folha - - - - 

k)    Diárias 
           

2.448,09  

            

3.561,15  

            

2.448,09  

            

3.561,15  

5.     Outros - - - - 

6.     Total (1+2+3+4+5) 
            

3.568,97  

            

6.899,70  

            

3.568,97  

            

6.899,70  

Fonte: Siafi Gerencial     
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4.2.4.2.2. Despesas Totais por Grupo e Elemento de Despesa – 

Créditos de Movimentação 

 
Quadro A.4.15 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de Movimentação  R$ 1,00 

DESPESAS CORRENTES 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada 
RP não 

processados 
Valores Pagos 

1 – Despesas de Pessoal 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

Nome 1º elemento de despesa  - - - - - - - - 

2º elemento de despesa  - - - - - - - - 

3º elemento de despesa  - - - - - - - - 

Demais elementos do grupo - - - - - - - - 

2 – Juros e Encargos da Dívida - - - - - - - - 

1º elemento de despesa  - - - - - - - - 

2º elemento de despesa  - - - - - - - - 

3º elemento de despesa  - - - - - - - - 

Demais elementos do grupo - - - - - - - - 

3 – Outras Despesas Correntes - - - - - - - - 

339033 Passagens e Despesa 

de Locomoção 
1.130,88  4.827,76  1.120,88  -  1.498,21  -  1.120,88  

 

3.338,55  

339014 Diárias - Civil 2.448,09  3.561,15  2.448,09  - - -  2.448,09  
 

3.561,15  

3º elemento de despesa  - - - - - - - - 

Demais elementos do grupo - - - - - - - - 

DESPESAS DE CAPITAL 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada 
RP não 

Processados 
Valores Pagos 

4 – Investimentos 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

1º elemento de despesa  - - - - - - - - 

2º elemento de despesa - - - - - - - - 

3º elemento de despesa - - - - - - - - 

Demais elementos do grupo - - - - - - - - 

5 – Inversões Financeiras - - - - - - - - 

1º elemento de despesa - - - - - - - - 

2º elemento de despesa - - - - - - - - 

3º elemento de despesa - - - - - - - - 

Demais elementos do grupo - - - - - - - - 

6 – Amortização da Dívida - - - - - - - - 

1º elemento de despesa - - - - - - - - 

2º elemento de despesa - - - - - - - - 

3º elemento de despesa - - - - - - - - 

Demais elementos do grupo - - - - - - - - 
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4.2.4.2.3. Análise Crítica 

 
Considerando a execução orçamentária de créditos recebidos, registra-se que a Fundação Joaquim 

Nabuco recebeu da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento do Ministério da Educação o valor de 

R$ 3.578,97 para atender às despesas com diárias e passagens do Coordenador de Finanças da 

Instituição para participar do Treinamento para Elaboração de Consultas Gerenciais no Siafi Gerencial – 

Ênfase no Relatório de Gestão, e do VIII Encontro de Encerramento do Exercício 2012, em Brasília. 
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5. Tópicos Especiais da Execução Orçamentária e Financeira 

 
A Fundaj não reconhece contabilmente passivos sem que haja suporte orçamentário e financeiro 

para atender á obrigação assumida, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, 101/2002 

e ainda considerando o conceito explicitado no artigo 14, desta Lei, não possui Renúncias 

Tributárias. Sendo assim, os itens referentes Reconhecimento de Passivos e Renúncias Tributárias 

sob a Gestão da UJ não serão aqui apresentados. 

 

5.1. Pagamentos e Cancelamentos de Restos a Pagar de Exercícios 

Anteriores 

 

5.1.1. Pagamentos e Cancelamentos de Restos a Pagar de Exercícios 

Anteriores 

 
Quadro A.5.2 - Situação dos Restos a Pagar de Exercícios Anteriores 

 
 R$ 1,00 

Restos a Pagar Processados 

Ano de 

Inscrição 

Montante 

Inscrito 

Cancelamentos 

Acumulados 

Pagamentos 

Acumulados 

Saldo a Pagar em 

31/12/2012 

2008 
                               

7.484,43  
- - 

                               

7.484,43  

2009 
                             

18.225,95  
- - 

                             

18.225,95  

2010 
                               

8.159,37  
- 

                               

2.095,73  

                               

6.063,64  

2011 
                           

589.592,20  
- 

                           

589.438,21  

                                  

153,99  

Restos a Pagar não Processados 

Ano de 

Inscrição 

Montante 

Inscrito 

Cancelamentos 

Acumulados 

Pagamentos 

Acumulados 

Saldo a Pagar em 

31/12/2012 

2009 
                               

4.000,00  

                                  

201,00  

                               

3.799,00  
- 

2010 
                           

120.990,93  

                             

52.322,21  

                             

68.668,72  
- 

2011 
                        

3.720.265,06  

                           

599.747,25  

                        

2.817.181,71  

                           

303.336,10  

Fonte: Siafi Gerencial    

 

5.1.2. Análise Crítica 

 
No exercício de 2011 verifica-se que os saldos existentes em Restos a Pagar Processados – RPP são 

provenientes das empresas que possuem restrições no Sistema de Cadastro Unificado de 
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Fornecedores – SICAF, o que impede a efetuação desses pagamentos.  E, com relação aos Restos a 

Pagar não Processados – RPNP, os saldos são decorrentes da prestação de serviços e da entrega de 

materiais que não foram concluídos até o final daquele exercício. 

Por fim, vale informar que o montante inscrito em RPNP do exercício é composto pelas despesas 

fixas do mês de dezembro, que serão pagas no início do ano seguinte, além das despesas 

empenhadas durante o ano, que não foram concluídas, a exemplo da conclusão de serviços, obras e 

instalações e entrega de mercadorias. 

 

5.2. Transferências de Recursos 

 
A Fundação Joaquim Nabuco repassou recursos durante o exercício de 2012 e nos dois últimos anos 

por meio do instrumento legal de transferências denominado Termo de Cooperação. Informa-se que 

não permanecerá vigente no exercício de 2013 nenhum dos Termos de Cooperação, visto que os 

mesmos se encontram na situação de concluídos. Dessa forma, registra-se que não será preenchido 

neste item o quadro A.5.5. – Informações sobre o Conjunto de Instrumentos de Transferências que 

permanecerão vigentes no Exercício de 2013 e nos exercícios seguintes. 
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5.2.1. Relação dos Instrumentos de Transferência Vigentes no Exercício 
 

Quadro A.5.3 – Caracterização dos instrumentos de transferências vigentes no exercício de referência 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Fundação Joaquim Nabuco 

CNPJ: 09.773.169/0001-59 UG/GESTÃO: 344002/34202 

Informações sobre as Transferências  

Modalidade Nº do instrumento Beneficiário 

Valores Pactuados Valores Repassados 

Vigência 
Sit. 

Global Contrapartida  No Exercício Acumulado até o Exercício 

Início Fim 

3 005/2011 FUFSE              5.000,00  -              5.000,00               5.000,00  04/08/2011 04/08/2012 4 

3 s/nº UFPE              6.750,00  -              6.750,00               6.750,00  12/11/2012 12/11/2012 4 

3 s/nº FUB                 998,08  -                 998,08                  998,08  21/11/2012 21/11/2012 4 

3 s/nº UFPE              1.497,12  -              1.497,12               1.497,12  12/12/2012 12/12/2012 4 

LEGENDA 

Modalidade: Situação da Transferência: 

1 -     Convênio  1 -     Adimplente 

2 -     Contrato de Repasse 2 -     Inadimplente 

3 -     Termo de Cooperação 3 -     Inadimplência Suspensa  

4 -     Termo de Compromisso  4 -     Concluído  

  5 -     Excluído 

  6 -     Rescindido  

  7 -     Arquivado 

Fonte: Siafi Gerencial  
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5.2.2. Quantidade de Instrumentos de Transferências Celebrados e 

Valores Repassados nos Três Últimos Exercícios 

 
Quadro A.5.4 – Resumo dos instrumentos celebrados pela UJ nos três últimos exercícios 

 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Fundação Joaquim Nabuco 

CNPJ: 09.773.169/0001-59 

UG/GESTÃO: 344002/34202 

Modalidade 

Quantidade de Instrumentos 

Celebrados em Cada Exercício 

Montantes Repassados em Cada Exercício, 

Independentemente do ano de Celebração 

do Instrumento (em R$ 1,00) 

2012 2011 2010 2012 2011 2010 

Convênio - - -  -   -   -  

Contrato de Repasse - - -  -   -   -  

Termo de Cooperação 4 2 2 14.245,20  167.000,00    20.000,00  

Termo de Compromisso - - -  -   -   -  

Totais 4 2 2       14.245,20      167.000,00     20.000,00  

Fonte: Siafi Gerencial       

 

5.2.3 Análise Crítica 
 

A Fundação Joaquim Nabuco, ao longo dos últimos anos, vem intensificando parcerias com 

diversas instituições para a realização de trabalhos no âmbito de suas atividades e projetos. Durante 

o ano de 2012, foram repassados recursos para a Universidade Federal de Sergipe – UFSE para 

publicação do livro ―Religião e Cidadania‖, o qual foi organizado pelo pesquisador  oanildo Burity, 

da Diretoria de Pesquisas Sociais da Fundaj, e pelo professor Péricles Morais, da UFSE.  

No âmbito da Diretoria de Formação e Desenvolvimento Profissional – DIFOR, foram transferidos 

recursos para a Universidade Federal de Pernambuco – UFPE para pagamento de professores que 

ministraram aulas no Curso de Especialização em Estatísticas Sociais. 

E, ainda, por meio da Diretoria de Memória, Educação, Cultura e Arte – MECA, a Fundaj repassou 

recursos para a Fundação Universidade de Brasília – FUB e para Universidade Federal de 

Pernambuco – UFPE, visando ao pagamento de professores que participaram do projeto Museu 

Social: Olhares, Diálogos e Saberes, desenvolvido pelo Museu do Homem do Nordeste.  
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5.3. Suprimento de Fundos 

 

5.3.1. Despesas Realizadas por Meio de Suprimentos de Fundos 

 
Quadro A.5.8 – Despesas Realizadas por meio de Suprimento de Fundos (SF) 

 
  

Suprimento de Fundos 

Código da 

UG  
Nome da UG 

Valores 

Total Geral Conta Tipo 

“B” 

CPGF 

Saque Fatura 

344002 Fundação Joaquim Nabuco   
         

4.069,90  

        

84.639,09  

        

88.708,99  

  
Total Utilizado pela UJ por Tipo de 

SF 
-        4.069,90        84.639,09         88.708,99  

Fonte: Siafi Gerencial     

 

5.3.1.1. Suprimento de Fundos – Visão Geral 

 
O Suprimento de Fundos é uma autorização de execução orçamentária e financeira diferentemente 

da forma normal, tendo como meio de pagamento o Cartão de Pagamento do Governo Federal - 

CPGF. É sempre precedido de empenho visando à realização de despesas que, pela sua 

excepcionalidade, não podem ser submetidas ao processo normal de aplicação, ou seja, o empenho 

direto ao fornecedor ou prestador de serviços, conforme a Lei Nº 4.320/64, precedido de licitação 

ou dispensa, em conformidade com a Lei Nº 8.666/93. 

A Fundação Joaquim Nabuco, sob a responsabilidade do seu ordenador de despesa, autoriza os seus 

servidores a utilizarem essa forma de pagamento segundo os critérios estabelecidos na Portaria Nº 

102, de 4/9/2006, juntamente com o arcabouço legal sobre esse tema existente na Administração 

Pública Federal.  

No que se refere aos limites financeiros para gastos com Suprimento de Fundos, a Fundaj 

estabeleceu o valor de R$ 2.000,00 por suprimento, podendo o mesmo ser alterado de acordo com a 

necessidade da Instituição. No entanto, enfatiza-se que o valor só poderá ser gasto via instrumento 

de pagamento CPGF, e não pela Conta Tipo ―B‖. 
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5.3.1.2. Suprimento de Fundos – Cartão de Crédito Corporativo 

(CPGF) 

 
Quadro A.5.10 - Despesa Com Cartão de Crédito Corporativo por UG e por Portador 

 R$ 1,00 

Código da UG  344002 
Limite de Utilização 

da UG 
R$ 200.000,00 

Portador  CPF 

Valor do 

Limite 

Individual  

Valor 

Total 
Saque Fatura 

PAULA PINHEIRO RAMOS PESSOA GUERRA 036.274.764-41 

             

5.680,00  

                       

-    

             

3.432,51  

             

3.432,51  

RENATA CRISTINA SAMPAIO MARQUES 038.971.514-05 

                

240,00  

                       

-    

                

240,00  

                

240,00  

MARIA FERNANDA PINHEIRO DE OLIVEIRA 072.935.077-04 

             

6.000,00  

                       

-    

             

4.360,15  

             

4.360,15  

JOAO CARLOS FERRAZ CINTRA 084.840.234-00 

             

4.900,00  

                       

-    

             

1.078,30  

             

1.078,30  

VALDIR SALVADOR DA SILVA 127.571.014-04 

             

2.200,00  

                       

-    

             

1.166,69  

             

1.166,69  

JUCEDI BARBOSA LEITE 128.569.754-53 

                

560,00  

                  

60,00  

                

450,00  

                

510,00  

ANTONIO DE SOUZA 137.616.414-00 

             

2.600,00  

                       

-    

             

1.099,88  

             

1.099,88  

BEZALIEL ROSA DOS SANTOS 143.360.494-91 

                

950,00  

                       

-    

                

570,59  

                

570,59  

FELIX LAURENTINO DA SILVA 165.103.054-53 

                

350,00  

                  

70,00  

                

250,00  

                

320,00  

SILVIA CELESTE DA FONSECA LIMA 

BRASILEIRO 169.004.304-06 

             

9.200,00  

                       

-    

             

7.239,08  

             

7.239,08  

IVANILDO ROBERTO DA SILVA 172.146.884-68 

             

3.650,00  

                       

-    

             

1.254,96  

             

1.254,96  

NARA TENORIO DE SOUZA 191.492.634-04 

                

500,00  

                       

-    

                

490,42  

                

490,42  

WEIDMA MARIA FARIAS ALBUQUERQUE 192.079.644-49 

             

2.000,00  

                       

-    

             

1.991,12  

             

1.991,12  

LINDENE ARAUJO 193.551.734-15 

             

7.000,00  

                       

-    

             

6.880,70  

             

6.880,70  

ANTONIO JOSE DA SILVA 194.331.154-49 

           

15.473,00  

             

2.970,00  

           

12.449,54  

           

15.419,54  

MANOEL NASCIMENTO BARBOSA 231.500.174-91 

             

3.000,00  

                       

-    

                

399,74  

                

399,74  

MARIA DO CARMO MAIA DIAS 

FERNANDES 255.978.924-87 

             

9.500,00  

                       

-    

             

8.631,87  

             

8.631,87  

ANTONIO CELSO FARIAS PIMENTEL 265.569.444-91 

                

480,00  

                       

-    

                

455,20  

                

455,20  

IVONE AQUINO DE MEDEIROS 277.071.567-49 

             

2.000,00  

                       

-    

                

935,60  

                

935,60  

MARIA LETICIA DA CUNHA BANDEIRA 363.332.634-00 

             

1.140,00  

                

137,90  

                

499,90  

                

637,80  
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EDNA CORREA DE OLIVEIRA 394.708.734-91 

             

1.620,00  

                  

32,00  

             

1.575,22  

             

1.607,22  

CARLOTA CARLA SIMONE DE ARAUJO 

PALHANO 686.324.364-49 

             

1.800,00  

                       

-    

             

1.269,84  

             

1.269,84  

MARCOS AURELIO CAAETE CHACON 694.983.504-34 

             

3.400,00  

                       

-    

             

3.262,32  

             

3.262,32  

CLAUDIA MENEZES LINS 716.335.534-34 

             

1.100,00  

                

200,00  

                

876,66  

             

1.076,66  

SILVIA GONCALVES PAES BARRETO 900.288.644-68 

             

2.800,00  

                       

-    

             

2.158,69  

             

2.158,69  

DANIEL HARTEN PINTO DE MEDEIROS 041.621.364-24 

                

800,00  

                

600,00  

                       

-    

                

600,00  

VERONILDA BARBOSA DOS SANTOS 434.863.204-91 

             

3.000,00  

                       

-    

             

2.992,14  

             

2.992,14  

LUCIANA CAMPELO DE QUEIROZ FRANCO 963.574.874-49 

                

700,00  

                       

-    

                

166,80  

                

166,80  

JOSÉ EDSON BEZERRA DE MELO  489.250.044-53 

             

1.500,00  

                       

-    

             

1.100,90  

             

1.100,90  

MARIA TEREZA FERREIRA DE LIMA 

CAVALCANTI 224.505.564-00 

             

1.700,00  

                       

-    

             

1.246,70  

             

1.246,70  

MOACYR CUNHA FILHO 329.439.974-04 

           

11.000,00  

                       

-    

           

10.581,39  

           

10.581,39  

MÔNICA MARIA OLIVEIRA DA SILVA 217.099.804-78 

                

800,00  

                       

-    

                

303,80  

                

303,80  

SILVANA BARBOSA LIRA DE ARAÚJO 196.274.164-87 

             

2.800,00  

                       

-    

             

1.590,21  

             

1.590,21  

CARLOS ANTONIO RAMOS DE CARVALHO 248.363.034-00 

             

1.000,00  

                       

-    

                

988,42  

                

988,42  

RODRIGO JOSÉ CANTARELLI RODRIGUES 024.827.284-52 

             

2.000,00  

                       

-    

             

1.152,70  

             

1.152,70  

ANA ELIZABETE BEZERRA MARQUES DA 

SILVA 293.404.624-91 

             

1.500,00  

                       

-    

             

1.497,05  

             

1.497,05  

Total Utilizado pela UG   

             

4.069,90  

           

84.639,09  

           

88.708,99  

Fonte: Siafi Gerencial 
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5.3.1.3. Utilização da Conta Tipo “B” e do Cartão de Crédito 

Corporativo pela UJ 
 

Quadro A.5.11 – Despesas Realizadas por meio da Conta Tipo “B” e por meio do Cartão de 

Crédito Corporativo (Série Histórica) 

 R$ 1,00 

Suprimento de Fundos 

Exercícios 

Conta Tipo “B” Saque Fatura Total (R$) 

Quantidade 

(a) 

Valor Quantidade (b) Valor Quantidade (c) Valor (a+b+c) 

2012     16 

             

4.069,90  109 

           

84.639,09  

           

88.708,99  

2011     7 

             

1.870,00  170 

           

58.645,39  

           

60.515,39  

2010     14 

             

3.980,00  230 

           

94.101,64  

           

98.081,64  

Fonte: Siafi Gerencial       

 

5.3.1.4. Prestações de Contas de Suprimento de Fundos 

 
Quadro A.5.12 - Prestações de Contas de Suprimento de Fundos 

 (Conta Tipo “B” e CPGF) 

 

Suprimento de Fundos 

  Conta Tipo “B” CPGF 

Situação 

2012 2011 2010 2012 2011 2010 

Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd. 

 

Valor  Qtd.  Valor  Qtd.  Valor  Qtd.  Valor  

PC não 

Apresentadas                         

PC Aguardando 

Análise                         

PC em Análise                         

PC não 

Aprovadas                         

PC Aprovadas             125 

       

88.708,99  177 

       

60.515,39  244 

       

98.081,64  

Fonte: Siafi Gerencial 

 

5.3.1.5. Análise Crítica 

 
Considerando os gastos efetuados pela Fundação Joaquim Nabuco com Suprimento de Fundos por 

meio do Cartão de Pagamento do Governo Federal – CPGF, verifica-se que os 36 servidores, 

considerados agentes supridos, utilizaram 44,35% do valor limite de utilização da Instituição. Dessa 

forma, do valor utilizado registra-se que 4,59% foram usados via saque e 95,41% por fatura, 
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obedecendo, assim, ao Decreto Nº 6.370, de 1/2/2008, e à Portaria SE/MEC Nº 653, de 28/5/2008, 

que estabelecem o limite de 20% do total anual das despesas com CPGF na modalidade saque. 

Ainda analisando-se os gastos com Suprimento de Fundos por saque e fatura no período de 2010 a 

2012, constata-se que em torno de 4% é gasto com saque e 96% com fatura. 

Por fim, destaca-se que todas as prestações de contas foram aprovadas após análise por parte do 

Coordenador de Contabilidade e Finanças, não havendo pendências dessa natureza. 
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6. Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão de Obra e Custos 

Relacionados 

 

6.1. Composição do Quadro de Servidores Ativos 

 

6.1.1. Demonstração da Força de Trabalho à Disposição da Unidade 

Jurisdicionada 

 
Quadro A.6.1 – Força de Trabalho da UJ – Situação apurada em 31/12 

 

Tipologias dos Cargos 

Lotação Ingressos 

no 

Exercício 

Egressos 

no 

Exercício Autorizada Efetiva 

1.   Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 453 329 4 27 

1.1.   Membros de poder e agentes políticos  Não há 0 0 0 

1.2.   Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 453 329 4 27 

1.2.1.  Servidores de carreira vinculada ao órgão Não há 323 0 23 

1.2.2.  Servidores de carreira em exercício descentralizado Não há 1 0 1 

1.2.3.  Servidores de carreira em exercício provisório Não há 0 0 0 

1.2.4.  Servidores requisitados de outros órgãos e esferas Não há 5 4 3 

2.   Servidores com Contratos Temporários Não há 0 0 0 

3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública Não há 45 9 8 

4.   Total de Servidores (1+2+3) - 374 13 35 

Fonte: PESSO/COPLAD 
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6.1.1.1. Situações Que Reduzem a Força de Trabalho Efetiva da 

Unidade Jurisdicionada 

 
Quadro A.6.2 – Situações que reduzem a força de trabalho da UJ – Situação em 31/12 

 

Tipologias dos afastamentos 

Quantidade de 

Pessoas na 

Situação em 31 de 

Dezembro 

1.   Cedidos (1.1+1.2+1.3) 8 

1.1.     Exercício de Cargo em Comissão 4 

1.2.     Exercício de Função de Confiança 2 

1.3.     Requisição pelo TRE-PE (lei 6.999/82) 2 

2.   Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4) 10 

2.1.     Para Exercício de Mandato Eletivo  0 

2.2.     Para Estudo ou Missão no Exterior 2 

2.3.     Para Serviço em Organismo Internacional 0 

2.4.     Para Participação em Programa de Pós-Gradução Stricto Sensu no País 8 

3.   Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5) 0 

3.1.     De Oficio, no Interesse da Administração 0 

3.2.     A Pedido, a Critério da Administração 0 

3.3.     A pedido, independentemente do interesse da Administração para acompanhar 

cônjuge/companheiro 
0 

3.4.     A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração por Motivo de saúde 0 

3.5.     A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração por Processo Seletivo 0 

4.   Licença Remunerada (4.1+4.2) 0 

4.1.     Doença em Pessoa da Família  0 

4.2.     Capacitação  0 

5.   Licença não Remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5) 2 

5.1.     Afastamento do Cônjuge ou Companheiro  1 

5.2.     Serviço Militar 0 

5.3.     Atividade Política 0 

5.4.     Interesses Particulares  1 

5.5.     Mandato Classista   

6.   Exercício provisório 1 

7.   Total de Servidores Afastados em 31 de Dezembro (1+2+3+4+5+6) 21 

Fonte: PESSO/COPLAD e COGEP/COPLAD 
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Quadro A.6.3 – Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UJ (Situação em 31 

de dezembro) 

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas 

Lotação Ingressos 

no 

Exercício 

Egressos 

no 

Exercício 
Autorizada Efetiva 

1.   Cargos em Comissão 93 91 29 43 

1.1. Cargos Natureza Especial Não há 0 0 0 

1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 93 91 29 43 

1.2.1.    Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão Não há 40 15 30 

1.2.2.    Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado Não há 1 0 0 

1.2.3.    Servidores de Outros Órgãos e Esferas Não há 5 4 3 

1.2.4.    Sem Vínculo Não há 35 4 8 

1.2.5.    Aposentados Não há 10 6 2 

2.   Funções Gratificadas 20 20 16 15 

2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 20 20 16 15 

2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado Não há 0 0 0 

2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas Não há 0 0 0 

3.   Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)  - 111 45 58 

Fonte: PESSO/COPLAD 

 

6.1.2. Qualificação da Força de Trabalho 

6.1.2.1. Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada 

Segundo a Idade 

Quadro A.6.4 – Quantidade de servidores da UJ por faixa etária – Situação apurada em 31/12 

Tipologias do Cargo 

Quantidade de Servidores por Faixa Etária  

Até 30 

anos 

De 31 a 

40 anos 

De 41 a 

50 anos 

De 51 a 

60 anos 

Acima de 

60 anos 

1.  Provimento de Cargo Efetivo 4 25 85 142 47 

1.1.  Membros de Poder e Agentes Políticos 0 0 0 0 0 

1.2.  Servidores de Carreira  4 25 85 142 47 

1.3.  Servidores com Contratos Temporários 0 0 0 0 0 

2.  Provimento de Cargo em Comissão 0 9 25 27 10 

2.1.  Cargos de Natureza Especial 0 0 0 0 0 

2.2.  Grupo Direção e Assessoramento Superior 0 6 19 18 8 

2.3.  Funções Gratificadas 0 3 6 9 2 

3.  Totais (1+2) 4 34 110 169 57 

Fonte: DIPAG/PESSO/COPLAD 

      

OBS: No item 1.2 do quadro acima foram contabilizados também os servidores de carreira ocupantes de cargo do 

Grupo de Direção e Assessoramento Superior e no item 2.2 foram considerados os servidores detentores apenas de 

cargo em comissão (sem vínculo e aposentado). 
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6.1.2.2. Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada 

Segundo a Escolaridade 

 
Quadro A.6.5 – Quantidade de servidores da UJ por nível de escolaridade - Situação apurada em 31/12 

 

Tipologias do Cargo 
Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.       Provimento de Cargo Efetivo 0 3 16 5 3 10 176 55 35 

1.1.      Membros de Poder e Agentes Políticos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.      Servidores de Carreira  0 3 16 5 3 10 176 55 35 

1.3.      Servidores com Contratos Temporários 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.       Provimento de Cargo em Comissão 0 0 0 0 15 24 20 5 7 

2.1.     Cargos de Natureza Especial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.     Grupo Direção e Assessoramento Superior 0 0 0 0 15 24 4 3 5 

2.3.     Funções Gratificadas 0 0 0 0 0 0 16 2 2 

3.       Totais (1+2) 0 3 16 5 18 34 196 60 42 

LEGENDA 

Nível de Escolaridade 

1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo 

grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 – Doutorado/Pós 

Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada. 

Fonte: DIPAG/PESSO/COPLAD e COGEP/COPLAD 

OBS: No item 1.2 do quadro acima foram contabilizados também os servidores de carreira ocupantes de cargo do 

Grupo de Direção e Assessoramento Superior e no item 2.2 foram considerados os servidores detentores apenas de 

cargo em comissão (sem vínculo e aposentado). 
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6.1.3. Demonstração dos Custos de Pessoal da Unidade Jurisdicionada 
 

 
Quadro A.6.6 - Quadro de custos de pessoal no exercício de referência e nos dois anteriores 

 R$ 1,00  

Tipologias/ Exercícios 

 Vencimentos 

e Vantagens 

Fixas  

 Despesas Variáveis   Despesas 

de 

Exercícios 

Anteriores  

 Decisões 

Judiciais  
 Total  

Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações 

 Benefícios 

Assistenciais e 

Previdenciários  

 Demais 

Despesas 

Variáveis  

Membros de Poder e Agentes Políticos 

Exercícios  

2012 - - - - - - - - - - 

2011 
- - - - - - - - - - 

2010 - - - - - - - - - - 

Servidores de Carreira que não Ocupam Cargo de Provimento em Comissão 

Exercícios 

2012 

  

13.919.000,00  

    

1.119.000,00  

   

18.478.000,00  

      

110.000,00  

    

2.037.000,00       1.678.000,00  

    

1.027.000,00  

    

231.000,00  

      

15.000,00  

    

38.614.000,00  

2011 

  

19.423.000,00  

       

950.000,00  

   

17.287.000,00  

      

121.000,00  

    

2.015.000,00       1.476.000,00  

 

- 

 

- 

 

- 

    

41.272.000,00  

2010 

  

30.507.000,00  

    

1.927.000,00  

     

3.205.000,00  

   

1.208.000,00  

    

3.913.000,00       2.784.000,00  

 

- 

 

- 

 

- 

    

43.544.000,00  

Servidores com Contratos Temporários 

Exercícios 

2012 - - - - - - - - - - 

2011 
- - - - - - - - - - 

2010 - - - - - - - - - - 
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Servidores Cedidos com Ônus ou em Licença 

Exercícios 

2012 

       

851.000,00  - - - - - - - - 

         

851.000,00  

2011 

    

1.115.000,00  - - - - - - - - 

      

1.115.000,00  

2010 

    

1.859.000,00  - - - - - - - - 

      

1.859.000,00  

Servidores Ocupantes de Cargos de Natureza Especial 

Exercícios 

2012 - - - - - - - - - - 

2011 - - - - - - - - - - 

2010 
- - - - - - - - - - 

Servidores Ocupantes de Cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior 

Exercícios 

2012 

    

3.291.000,00  - - - - - - - - 

      

3.291.000,00  

2011 

    

4.249.000,00  - - - - - - - - 

      

4.249.000,00  

2010 

    

2.885.000,00  - - - - - - - - 

      

2.885.000,00  

Servidores Ocupantes de Funções Gratificadas 

Exercícios 

2012 

         

70.000,00  - - - - - - - - 

           

70.000,00  

2011 

         

70.000,00  - - - - - - - - 

           

70.000,00  

2010 

         

72.000,00  - - - - - - - - 

           

72.000,00  

Fonte: DIPAG/PESSO/COPLAD 
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6.1.4. Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas 

 

6.1.4.1. Classificação do Quadro de Servidores Inativos da Unidade 

Jurisdicionada Segundo o Regime de Proventos e de Aposentadoria 

 
 

Quadro A.6.7 - Composição do Quadro de Servidores Inativos - Situação apurada em 31 de 

dezembro 

 

Regime de Proventos / Regime de 

Aposentadoria  

Quantidade 

De Servidores 

Aposentados até 31/12 

De Aposentadorias 

Iniciadas no Exercício 

de Referência 

1.          Integral 154 21 

1.1      Voluntária 119 18 

1.2      Compulsória 2 0 

1.3      Invalidez Permanente 33 3 

1.4      Outras 0 0 

2.          Proporcional 78 0 

2.1      Voluntária 72 0 

2.2      Compulsória 6 0 

2.3      Invalidez Permanente 0 0 

2.4      Outras 0 0 

3.          Totais (1+2) 232 21 

Fonte: PESSO/COPLAD 
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6.1.4.2. Demonstração das Origens das Pensões Pagas pela Unidade 

Jurisdicionada 
 

Quadro A.6.8 - Instituidores de Pensão - Situação apurada em 31/12 

 

Regime de Proventos do Servidor Instituidor 

Quantidade de Beneficiários de Pensão 

Acumulada até 

31/12 

Iniciada no Exercício 

de Referência 

1.       Aposentado 40 4 

1.1.        Integral 23 0 

1.2.        Proporcional 17 4 

2.       Em Atividade 24 0 

3.       Total (1+2) 64 4 

Fonte: PESSO/COPLAD 

 

6.1.5. Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos 

 
Tal verificação foi efetuada através da base de dados dos  vínculos  de  agentes públicos existentes 

no SIAPE, incluindo observação periódica anual acerca da ocorrência, em havendo, de duplicidade 

de contracheques representar acumulação de cargos, empregos e funções ou apenas 

descentralização de pagamentos em virtude da competência da entidade pagadora, como, por 

exemplo, na situação em que o servidor cedido esteja recebendo remuneração da unidade de origem 

(cedente) e gratificação por exercício de atividade especial ou comissionada no órgão ao qual foi 

cedido (cessionário). 

No tocante aos contracheques, por força da Portaria Normativa nº 2, de 8 de novembro de 2011, do 

Secretário de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, todos os 

servidores, ativos e aposentados, nomeados para exercício de cargo efetivo, cargo em comissão ou 

função comissionada em órgãos e entidades integrantes do SIPEC, são obrigados a apresentar na 

unidade de Recursos Humanos dos órgãos, quando da posse, e, ainda, semestralmente, nos meses de 

abril e outubro, e sempre que houver alteração no valor da remuneração, os respectivos 

comprovantes de rendimento extra SIAPE, o que permite à Fundaj fazer comparativos para fins de 

acumulação, muito embora o objetivo da edição de tal norma tenha sido o da observância e adoção 

de procedimentos para a aplicação do limite remuneratório constitucional. 

A Fundaj utiliza o sistema de declaração assinada pelo agente público no momento da posse e do 

seu cadastramento no SIAPE, de exercício ou não de qualquer outro cargo público, emprego 

público ou função pública em entidades federais, estaduais ou municipais, bem como em 

autarquias, empresas públicas ou de economia mista e em fundações públicas, contendo tal 

documento a transcrição de inteiro teor do Art. 37 e incisos XVI e XVII da Constituição Federal, e 

da sujeição às penalidades previstas em lei caso venha a incorrer em acumulação ilegal, durante o 

exercício do cargo para o qual esteja sendo empossado. 
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A verificação dos indícios de acumulação foi realizada através das auditorias externas por parte dos 

órgãos de controle da Administração Federal, que são dotadas de sistemas amplos que permitem 

aferir eventuais casos de acumulação através do cruzamento de informações, incluindo a base 

fornecida pelo Ministério da Previdência correspondente ao Cadastro Nacional de Informações 

Sociais – CNIS, com acesso ao PIS/PASEP, bem como a da Receita Federal (CPF/CNPJ), o que 

permite a constatação de vínculos com outras esferas governamentais (estadual e municipal). 

O controle realizado apresenta utilidade e eficiência, considerando que tão logo sejam detectados 

indícios de acumulação são tomadas todas as providências no sentido de saneamento, conforme as 

respostas constantes dos itens seguintes. 

Considerando a relevância da questão da acumulação de cargos, empregos e funções públicas, foi 

lavrado o Parecer nº 005/2012-COAPE, no âmbito da unidade de Recursos Humanos da Fundaj, 

visando a auxiliar seu corpo de pessoal na compreensão do conceito e orientações dos 

procedimentos, à luz dos normativos vigentes. 

Por fim, registra-se que não existe quantitativo de servidores que acumulem cargos, funções ou 

empregos públicos indevidamente no quadro de pessoal da Fundaj. 

 

6.1.6. Providências Adotadas nos casos de Acumulação Indevida de 

Cargos, Funções e Empregos Públicos 

 
Complementando o item anterior, foram objeto de indícios de irregularidade as situações então 

detectadas pela Auditoria de Recursos Humanos da Secretaria de Recursos Humanos do Ministério 

do Planejamento, Orçamento e Gestão, em processo que tomou o nº 23101000258/2012-15. Todas 

as situações foram esclarecidas e sanadas, tendo sido expedidas nove notificações. Dessas situações, 

quatro se encontravam pendentes em processos que foram individualizados, os quais apontam para 

uma análise das particularidades dos indícios de acumulação ilícita então identificada. Tais 

processos, depois de formalizados os procedimentos administrativos e apresentadas as defesas, 

foram submetidos ao crivo daquela Secretaria, na qualidade de órgão central do sistema SIPEC, 

com a devida análise por parte da Coordenadora de Legislação de Pessoal desta Fundação, que 

ressaltou decisão do Superior Tribunal de Justiça no MS 12.518-DF, Processo 2006/0284061, em 

acórdão unânime proferido pela Terceira Seção, DJe 05/05/2008, em estreita similaridade com as 

situações em tela, assim como a posição adotada por aquela Colenda Corte no Acórdão nº 

406/2012-TCU-2ª Câmara. Informa-se que já retornou a essa Fundação a análise de uma das quatro 

situações, considerando pela legalidade, restando apenas três, ainda, sob análise da 

AUDIR/SRH/MP. Registra-se que não foi necessária a abertura de processo administrativo 

disciplinar referente a este assunto. 
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6.1.7. Informações sobre os Atos de Pessoal Sujeitos a Registros e 

Comunicação 

 
Quadro A.6.9 – Atos Sujeitos ao Registro do TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007) 

 

Tipos de Atos 

Quantidade de atos sujeitos 

ao registro no TCU 

Quantidade de atos 

cadastrados no SISAC 

Exercícios Exercícios 

2012 2011 2012 2011 

Admissão 0 0 0 0 

Concessão de aposentadoria 21 22 21 22 

Concessão de pensão civil 4 4 4 4 

Concessão de pensão especial a ex-combatente 0 0 0 0 

Concessão de reforma 0 0 0 0 

Concessão de pensão militar 0 0 0 0 

Alteração do fundamento legal de ato concessório 9 3 9 3 

Totais 34 29 34 29 

Fonte: PESSO/COPLAD   

 

6.1.7.1. Atos sujeitos à Comunicação ao Tribunal por Intermédio do 

SISAC 

 
Quadro A.6.10 – Atos sujeitos à Comunicação ao TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007) 

 

Tipos de Atos 

Quantidade de atos sujeitos 

à comunicação ao TCU 

Quantidade de atos 

cadastrados no SISAC 

Exercícios Exercícios 

2012 2011 2012 2011 

Desligamento 0 1 0 1 

Cancelamento de concessão 1 0 1 0 

Cancelamento de desligamento 0 0 0 0 

Totais 1 1 1 1 

Fonte: PESSO/COPLAD   
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Quadro A.6.11 – Regularidade do cadastro dos atos no Sisac 

 

Tipos de Atos 

Quantidade de atos de acordo com o prazo decorrido 

entre o fato caracterizador do ato e o cadastro no SISAC 

Exercício de 2012 

Até 30 dias 
De 31 a 60 

dias 

De 61 a 90 

dias 

Mais de 90 

dias 

Atos sujeitos ao Registro pelo TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007) 

Admissão 0 0 0 0 

Concessão de aposentadoria 0 21 0 0 

Concessão de pensão civil 0 4 0 0 

Concessão de pensão especial a ex-combatente 0 0 0 0 

Concessão de reforma 0 0 0 0 

Concessão de pensão militar 0 0 0 0 

Alteração do fundamento legal de ato concessório 0 9 0 0 

Total 0 34 0 0 

Atos sujeitos à Comunicação ao TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007) 

Desligamento 0 0 0 0 

Cancelamento de concessão 0 1 0 0 

Cancelamento de desligamento 0 0 0 0 

Total 0 1 0 0 

Fonte: PESSO/COPLAD   

 

6.1.7.2. Atos sujeitos à Remessa ao TCU em Meio Físico 

Quadro A.6.12 – Atos sujeitos à remessa física ao TCU (Art. 14 da IN TCU 55/2007) 

Tipos de Atos 

Quantidade de atos sujeitos 

ao envio ao TCU 

Quantidade de atos 

enviados ao TCU 

Exercícios Exercícios 

2012 2011 2012 2011 

Pensões graciosas ou indenizatórias 0 0 0 0 

Outros atos fora do SISAC (especificar) 0 0 0 0 

Totais 0 0 0 0 

Fonte: PESSO/COPLAD   
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6.1.7.3. Informações da Atuação do Órgão de Controle Interno (OCI) 

sobre os Atos 

 
Quadro A.6.13 – Atuação do OCI sobre os atos submetidos a registro 

 

Tipos de Atos 

Quantidade de atos com 

diligência pelo OCI 

Quantidade de atos com 

parecer negativo do OCI 

Exercícios Exercícios 

2012 2011 2012 2011 

Admissão 0 0 0 0 

Concessão de aposentadoria 8 7 0 0 

Concessão de pensão civil 4 3 0 0 

Concessão de pensão especial a ex-combatente 0 0 0 0 

Concessão de reforma 0   0 0 

Concessão de pensão militar 0 0 0 0 

Alteração do fundamento legal de ato concessório 9 3 0 0 

Totais 21 13 0 0 

Fonte: PESSO/COPLAD   

 

6.1.8. Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos 
 

A Fundação Joaquim Nabuco não mantém de forma permanente uma base de indicadores gerenciais 

de Recursos Humanos. Entretanto, a fim de ilustrar o conteúdo da análise crítica apresentada no 

próximo tópico, foram selecionados os indicadores de saída e entrada, expostos a seguir: 

 

Índice de saída (desligamentos) = (nº desligamentos/n° de servidores) x 100 

   

Índice de saída (desligamentos) = (23/323) x 100 = 7,12% 

 

Índice de entrada (admissão) = (nº admissões/nº de servidores) x 100 = 0 

 

O quadro de pessoal da Fundação continua em defasagem, sendo possível verificar em 2012 um 

aumento de 4,40% no índice de saída em relação a 2011. A carência de pessoal tende a se tornar 

crítica, caso não seja autorizado novo concurso público, considerando que 59% dos servidores têm 

mais de 50 anos de idade e 28,48% dos servidores recebem abono de permanência, ou seja, atendem 

aos requisitos para aposentadoria, o que representa um acréscimo de 28,29% em relação ao ano 

anterior. Além disso, 28,70% do total de cargos efetivos estão vagos. Então, considerando os cargos 

vagos e o número de servidores que recebem abono de permanência, conclui-se que a Instituição, a 

qualquer momento, poderá ter uma vacância de 57,18% do seu quadro efetivo. 
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Em relação à qualificação do quadro de pessoal, destaca-se que 52,4% dos servidores têm 

aperfeiçoamento ou especialização, 16% têm mestrado e 11,22% concluíram curso de doutorado. 

Além disso, em 2012, dez servidores estavam afastados para cursar pós-graduação, sendo três para 

cursar mestrado, seis para doutorado e um servidor estava afastado para realizar estágio pós-

doutoral. 

 

No exercício de 2012, foram oferecidas 201 oportunidades de estágio na Fundação, sendo 136 para 

estudantes de nível superior e 65 para estudantes de nível médio da rede estadual de ensino. 

 

6.2. Terceirização de Mão de Obra Empregada e Contratação de 

Estagiários 

 
Registra-se que não constam as informações referentes a Terceirização de Cargos e Atividades do 

Plano de Cargos do Órgão, bem como a substituição de Terceirizados por Concurso Público e por 

conseguinte as autorizações expedidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, visto 

que esta Fundação não possui autorização legal para tal tomada de decisão. 

 

6.2.1.  Informações sobre a Contratação de Serviços de Limpeza, 

Higiene e Vigilância Ostensiva pela Unidade Jurisdicionada 
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6.2.1.  Informações sobre a Contratação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância Ostensiva pela 

Unidade Jurisdicionada 
Quadro A.6.17 - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva 

 

Unidade Contratante 

Nome: Fundação Joaquim Nabuco 

UG/Gestão: 344002/34202 CNPJ: 09.773.169/0001-59 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Área Natureza 

Identificação do 

Contrato 

Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de Execução das 

Atividades Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos 

Trabalhadores Contratados 
Sit. 

F M S 

Início Fim P C P C P C 

2011 V 0 
061/2011-

Procuradoria 

E & S LTDA 

04.896.282/0001-08 
01/11/2011 04/12/2012   7   41     P 

2011 L 0 
056/2011-

Procuradoria 

ADSERV LTDA 

08.362.490/0001-88 
16/11/2011 16/11/2012   12   35     P 

Observações:                   

                            

LEGENDA 

Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva. 

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. 

Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. 

Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. 

Fonte: CGTEC   
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6.2.2. Informações sobre Locação de Mão de Obra para Atividades não Abrangidas pelo Plano de Cargos do Órgão 

Quadro A.6.18 - Contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra 

Unidade Contratante 

Nome:  Fundação Joaquim Nabuco 

UG/Gestão:  344002/34202 CNPJ: 09.773.169/0001-59 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Área Natureza Identificação do Contrato 

Empresa Contratada 

(CNPJ) 

 

Período Contratual de 

Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido 

dos Trabalhadores 

Contratados Sit. 

F M S 

Início Fim P C P C P C 

2008 4 O Contrato Nº 0115/2018 – Procuradoria AJ SERVIÇOS (04.896.282/0001-08) 01/12/2008 13/11/2012  01  09   E 

2012 4 O Contrato Nº 091/2012 – Procuradoria ADSERV LTDA (08.362.490/0001-88) 14/11/2012 14/11/2012  01  13   A 

2011 14 O Contrato Nº 050/2011 – Procuradoria PERNAMBUCO  LTDA (04.896.282/0001-08) 01/11/2011 01/11/2012   74 74   P 

2012 12 O Contrato Nº 071/2011 – Procuradoria CRIART  LTDA (07.783.832/0001-70) 01/10/2012 01/10/2013   01 01 21 21 A 

2012 7 O Contrato Nº 059/2012 – Procuradoria LEON SOUSA LTDA (09.171.533/0001-00) 30/07/2012 30/07/2013    01   A 

2012 9 O Contrato Nº 006/2011 – Procuradoria LEON SOUSA LTDA (09.171.533/0001-00) 17/02/2011 17/02/2012  09  05   P 

Observações: 

1. LEGENDA:  Área:   1.   Segurança; 

2. Transportes; 

3. Informática; 

4. Copeiragem; 

5. Recepção; 

6. Reprografia; 

7. Telecomunicações; 

8. Manutenção de bens móveis 

9. Manutenção de bens imóveis 

10. Brigadistas 

11. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes 

12. Outras 

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. 

Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. 

Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. 

Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada. 
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6.2.3. Composição do Quadro de Estagiários  

 
Quadro A.6.19 - Composição do Quadro de Estagiários 

 

Nível de escolaridade Quantitativo de contratos de estágio vigentes 

Despesa no 

exercício 

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre (em R$ 1,00) 

1.      Nível superior 94 94 100 103 

          

583.743,45  

1.1    Área Fim 81 81 83 84 

                    

490.682,90  

1.2    Área Meio 13 13 17 19 

                      

93.060,55  

2.      Nível Médio 34 38 42 51 

                    

166.641,75  

2.1    Área Fim 16 18 17 23 

                      

74.399,65  

2.2    Área Meio 18 20 25 28 

                      

92.242,10  

3.      Total (1+2) 128 132 142 154 

                    

750.385,20  

Fonte: COGEP/COPLAD 
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7. Gestão do Patrimônio Mobiliário e Imobiliário 

 

7.1. Gestão da Frota de Veículos Próprios e Contratados de Terceiros 
 

A Fundação Joaquim Nabuco regula a constituição e a forma de utilização de sua frota de veículos 

por meio da seguinte legislação: 

 Decreto Nº 6.403, de 17 de março de 2008, que dispõe sobre a utilização de veículos oficiais 

pela administração pública federal direta, autárquica e fundacional. 

 Instrução Normativa Nº 3, de 15 de maio de 2008, que dispõe sobre a classificação, 

utilização, especificação, identificação, aquisição e alienação de veículos oficiais e dá outras 

providências. 

Sua frota de automotores vem operando de forma rápida e eficiente, dinamizando os serviços e 

proporcionando melhoria da gestão, possibilitando, assim, um melhor atendimento à sociedade. Os 

veículos são destinados ao atendimento das demandas advindas da grande intensidade de atividades 

de coleta de dados de pesquisa e da participação em reuniões institucionais de articulação e 

representação, bem como servem para a condução de equipes e de materiais para outros locais 

quando da realização de visitas de diagnóstico, montagem de exposições, festivais, seminários e 

viagens, quer para o interior, quer para outras capitais do Nordeste. Dessa forma, a frota existente 

na Fundaj tem garantido o suporte necessário para o alcance dos objetivos, com os melhores 

resultados, por parte das áreas finalísticas. 

Com relação à quantidade de veículos em uso ou sob a responsabilidade da Fundaj, discriminam-se 

as seguintes informações: 

 

CLASSIFICAÇÃO DISCRIMINAÇÃO QUANTITATIVO 

Grupo III Veículos de 

transporte 

institucional 

1   

Grupo IV Veículos de serviços 

comuns 

27 

Total  28 

 

Quanto à média de quilômetros rodados no ano de 2012, informa-se que o veículo de transporte 

institucional, do grupo III, rodou 44.524 km e os veículos de serviços comuns, do grupo IV, 

perfizeram 9.829 km. Ainda, destaca-se que a idade média do veículo do grupo III é de 4 anos e os 

do grupo IV, entre 4 e 6 anos. 

No que se refere aos custos associados à manutenção da frota, a exemplo dos gastos com 

combustíveis e lubrificantes, revisões periódicas, seguros obrigatórios, pessoal responsável pela 

administração da frota, dentre outros, temos: 
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TIPO DE GASTO VALOR      

(R$ 1,00) 

Combustíveis e 

lubrificantes 

 

88.887,17 

Revisões periódicas 

obrigatórias 

1.187,58 

Manutenção preventiva 

e corretiva 

 

59.158,81 

Seguro obrigatório 3.326,17 

Pessoal da 

administração da frota 

 

17.594,64 
 

 

 

 

Como plano de substituição da frota, pretende-se alienar 1 veículo Sprinter —  com capacidade para 

15 passageiros — com 14 anos de uso na Instituição, cuja recuperação foi considerada 

economicamente inviável, para substituí-lo por outro com as mesmas características. 

A opção pela aquisição em detrimento da locação de veículos se deve à maior rapidez no 

atendimento das demandas.  A frota da Fundação conta, atualmente, com seis motoristas oficiais em 

atividade, que prestam serviço de qualidade no menor tempo possível. 

O controle dos deslocamentos é feito, na Fundação, por meio de prévia emissão da requisição de 

veículos, com definição do roteiro mais racional e econômico do trajeto, seguido do 

acompanhamento da execução do serviço através do preenchimento de mapa de deslocamento; do 

controle dos abastecimentos realizados;  do acompanhamento da média de quilometragem rodada; 

além da supervisão diária da execução dos serviços de oficina. 

Posto isto, informa-se, ainda, que a Fundação Joaquim Nabuco não possui frota contratada de 

terceiros. 
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7.2. Gestão do Patrimônio Imobiliário 
 

Com relação à gestão do patrimônio imobiliário, registra-se que a Fundação Joaquim Nabuco não 

possui bens imóveis locados de terceiros, motivo pelo qual o quadro A.7.2. – Distribuição Espacial 

dos Bens Imóveis de Uso Especial Locados de Terceiros não será preenchido.  

 

7.2.1. Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial 
 

Quadro A.7.1 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União 

 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA 

UNIÃO DE RESPONSABILIDADE DA UJ 

EXERCÍCIO 2012 EXERCÍCIO 2011 

BRASIL 
Pernambuco 9 9 

Recife 9 9 

Subtotal Brasil 9 9 

EXTERIOR 
PAÍS 1 0 0 

cidade 1 0 0 

Subtotal Exterior 0 0 

Total (Brasil + Exterior) 9 9 

Fonte: CGTEC 

 

7.2.2. Discriminação dos Bens Imóveis sob a Responsabilidade da UJ 
Quadro A.7.3 – Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob a responsabilidade da UJ 

 

UG RIP Regime 
Estado de 

Conservação 

Valor do Imóvel Despesa no Exercício 

Valor 

Histórico 

Data da 

Avaliação 

Valor 

Reavaliado 

Com 

Reformas 

Com 

Manutenção 

344002 2531.00520.500-2 7 3 259.316,00  10/09/2001 1.629.090,73      

344002 2531.00575.500-2 15 3 909.465,00  23/08/2011 4.253.684,00      

344002 2531.00580.500-0 15 2  28.959,00  23/08/2011  427.743,00      

344002 2331.00595.500-1 15 3 79.429,00  23/08/2011   609.233,00      

344002 2531.00596.500-7 15 3 87.200,00  23/08/2011 3.261.543,84      

344002 2331.00607.500-5 7 2 48.854,00  23/08/2011 486.842,00      

344002 2531.00647.500-3 15 3 625.288,00  23/08/2011 4.001.920,00      

344002 2531.00679.500-8 15 2   7.216,00  23/08/2011 225.928,00      

344002 2531.00690.500-8 15 3 90.103,00  23/08/2011 848.775,60      

Total -    - 

Fonte: CGTEC 
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8. Gestão da Tecnologia da Informação e Gestão do Conhecimento 

 

8.1. Gestão da Tecnologia da Informação (TI) 

 
Quadro A.8.1 – Gestão da Tecnologia da Informação da Unidade Jurisdicionada 

 

Quesitos a serem avaliados 

1. Em relação à estrutura de governança corporativa e de TI, a Alta Administração da Instituição: 

  Aprovou e publicou plano estratégico institucional, que está em vigor. 

    monitora os indicadores e metas presentes no plano estratégico institucional. 

  Responsabiliza-se pela avaliação e pelo estabelecimento das políticas de governança, gestão e uso corporativos de TI. 

  x aprovou e publicou a definição e distribuição de papéis e responsabilidades nas decisões mais relevantes quanto 

à gestão e ao uso corporativos de TI. 

  x aprovou e publicou as diretrizes para a formulação sistemática de planos para gestão e uso corporativos de TI, 

com foco na obtenção de resultados de negócio institucional. 

  2 aprovou e publicou as diretrizes para gestão dos riscos aos quais o negócio está exposto. 

  x aprovou e publicou as diretrizes para gestão da segurança da informação corporativa. 

  x aprovou e publicou as diretrizes de avaliação do desempenho dos serviços de TI junto às unidades usuárias em 

termos de resultado de negócio institucional. 

  x aprovou e publicou as diretrizes para avaliação da conformidade da gestão e do uso de TI aos requisitos legais, 

regulatórios, contratuais, e às diretrizes e políticas externas à instituição. 

  Designou formalmente um comitê de TI para auxiliá-la nas decisões relativas à gestão e ao uso corporativos de TI. 

  Designou representantes de todas as áreas relevantes para o negócio institucional para compor o Comitê de TI. 

  Monitora regularmente o funcionamento do Comitê de TI. 

2. Em relação ao desempenho institucional da gestão e de uso corporativos de TI, a Alta Administração da 

instituição: 

x Estabeleceu objetivos de gestão e de uso corporativos de TI. 

  Estabeleceu indicadores de desempenho para cada objetivo de gestão e de uso corporativos de TI. 

x Estabeleceu metas de desempenho da gestão e do uso corporativos de TI, para 2012. 

x Estabeleceu os mecanismos de controle do cumprimento das metas de gestão e de uso corporativos de TI. 

  Estabeleceu os mecanismos de gestão dos riscos relacionados aos objetivos de gestão e de uso corporativos de TI. 

  Aprovou, para 2012, plano de auditoria(s) interna(s) para avaliar os riscos considerados críticos para o negócio e a 

eficácia dos respectivos controles. 

x Os indicadores e metas de TI são monitorados.  

x Acompanha os indicadores de resultado estratégicos dos principais sistemas de informação e toma decisões a  

respeito quando as metas de resultado não são atingidas. 

  Nenhuma das opções anteriores descreve a situação desta instituição. 

3. Entre os temas relacionados a seguir, assinale aquele(s) em que foi realizada auditoria formal em 2012, por 

iniciativa da própria instituição: 

  Auditoria de governança de TI. 
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x Auditoria de sistemas de informação. 

x Auditoria de segurança da informação. 

x Auditoria de contratos de TI. 

x Auditoria de dados. 

  Outra(s). Qual(is)? _____________________________________________________________________________ 

  Não foi realizada auditoria de TI de iniciativa da própria instituição em 2012. 

4. Em relação ao PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação) ou instrumento congênere: 

x A instituição não aprovou e nem publicou PDTI interna ou externamente. 

  A instituição aprovou e publicou PDTI interna ou externamente. 

  A elaboração do PDTI conta com a participação das áreas de negócio. 

  A elaboração do PDTI inclui a avaliação dos resultados de PDTIs anteriores. 

  O PDTI é elaborado com apoio do Comitê de TI. 

  O PDTI desdobra diretrizes estabelecida(s) em plano(s) estratégico(s) (p.ex. PEI, PETI etc.). 

  O PDTI é formalizado e publicado pelo dirigente máximo da instituição. 

  O PDTI vincula as ações (atividades e projetos) de TI a indicadores e metas de negócio. 

  O PDTI vincula as ações de TI a indicadores e metas de serviços ao cidadão. 

  O PDTI relaciona as ações de TI priorizadas e as vincula ao orçamento de TI. 

  O PDTI é publicado na internet para livre acesso dos cidadãos. Se sim, informe a URL completa do PDTI: 

_______________________________________________________________________________ 

5. Em relação à gestão de informação e conhecimento para o negócio: 

x Os principais processos de negócio da instituição foram identificados e mapeados. 

x Há sistemas de informação que dão suporte aos principais processos de negócio da instituição. 

x Há pelo menos um gestor, nas principais áreas de negócio, formalmente designado para cada sistema de informação 

que dá suporte ao respectivo processo de negócio. 

6. Em relação à gestão da segurança da informação, a instituição implementou formalmente (aprovou e 

publicou) os seguintes processos corporativos: 

x Inventário dos ativos de informação (dados, hardware, software e instalações). 

  Classificação da informação para o negócio (p.ex. divulgação ostensiva ou acesso restrito). 

  Análise dos riscos aos quais a informação crítica para o negócio está submetida, considerando os objetivos de 

disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade. 

  Gestão dos incidentes de segurança da informação. 

7. Em relação às contratações de serviços de TI: utilize a seguinte escala: (1) nunca (2) às vezes (3) usualmente (4) 

sempre  

( 3 ) são feitos estudos técnicos preliminares para avaliar a viabilidade da contratação. 

( 3 ) nos autos são explicitadas as necessidades de negócio que se pretende atender com a contratação. 

( 2 ) são adotadas métricas objetivas para mensuração de resultados do contrato. 

( 4 ) os pagamentos são feitos em função da mensuração objetiva dos resultados entregues e aceitos. 

( 4 ) no caso de desenvolvimento de sistemas contratados, os artefatos recebidos são avaliados conforme padrões 

estabelecidos em contrato. 

( 4) no caso de desenvolvimento de sistemas contratados, há processo de software definido que dê suporte aos termos 

contratuais (protocolo e artefatos). 
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8. Em relação à Carta de Serviços ao Cidadão (Decreto 6.932/2009): (assinale apenas uma das opções abaixo) 

  O Decreto não é aplicável a esta instituição e a Carta de Serviços ao Cidadão não será publicada. 

  Embora o Decreto não seja aplicável a esta instituição, a Carta de Serviços ao Cidadão será publicada. 

x A instituição a publicará em 2013, sem incluir serviços mediados por TI (e-Gov). 

  A instituição a publicará em 2013 e incluirá serviços mediados por TI (e-Gov). 

  A instituição já a publicou, mas não incluiu serviços mediados por TI (e-Gov). 

  A instituição já a publicou e incluiu serviços mediados por TI (e-Gov). 

9. Dos serviços que a UJ disponibiliza ao cidadão, qual o percentual provido também por e-Gov? 

x Entre 1 e 40%. 

  Entre 41 e 60%. 

  Acima de 60%. 

  Não oferece serviços de governo eletrônico (e-Gov). 

Comentários 

Registre abaixo seus comentários acerca da presente pesquisa, incluindo críticas às questões, alerta para situações 

especiais não contempladas etc. Tais comentários permitirão análise mais adequada dos dados encaminhados e 

melhorias para o próximo questionário. 

Trata-se uma Instituição cidadã comprometida em atender os anseios da sociedade. A Coordenação-Geral da 

Tecnologia da Informação no ano de 2013 pretende traçar um planejamento estratégico com metas bem estabelecidas 

para melhorar os processos e gerar redundância dos seus arquivos. 

Fonte: CGTEC 

 

8.2. Análise Crítica 

 
Ainda complementando as informações acima descritas, destaca-se que durante o exercício de 2012 

foram instalados dois grupos de geradores para atender aos datacenters em funcionamento nos 

campi Apipucos e Casa Forte; a replicação, em Casa Forte, do storage do datacenter localizado no 

CPD do campus Apipucos e a manutenção da infraestrutura de rede física e lógica da Fundação 

Joaquim Nabuco. Ainda no sentido de manter o parque tecnológico atualizado, foram adquiridas e 

instaladas 80 estações de trabalho, além de periféricos, como impressoras multifuncionais. 

Nessa área, a Fundaj conta com servidores graduados em Ciência da Computação e com pessoal de 

formação técnica especializada, os quais são responsáveis pela gestão e auditoria de acessos aos 

serviços de rede, compondo assim a política de segurança da informação da Instituição. 

Por fim, registram-se o desenvolvimento das rotinas do sistema de Pesquisa Escolar em inglês e 

espanhol; a migração do sistema corporativo de mensagens eletrônicas para o software livre 

denominado Zimbra; e manutenções da homepage, da intranet e dos sistemas administrativos da 

Fundaj. 
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9. Gestão do Uso dos Recursos Renováveis e Sustentabilidade 

Ambiental 

 

9.1. Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis 
  

Quadro A.9.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis 

      
Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação 

Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5 

1.     A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem 

em consideração os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos 

e matérias primas. 
      x   

         Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade 

ambiental foram aplicados?

Separação de resíduos 

reclicláveis. Doação com 

base no decreto 5.940/2006. 

2.     Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente 

adquiridos pela unidade são produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior 

quantidade de conteúdo reciclável. 
    x     

3.     A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados 

por fonte não poluidora bem como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. 

produtos de limpeza biodegradáveis). 
      x   

4.     Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a 

existência de certificação ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex: 

ISO), como critério avaliativo ou mesmo condição na aquisição de produtos e serviços. 
        x 

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido 

considerada nesses procedimentos? ISO 14001 

5.     No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor 

consumo de energia e/ou água (ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas).         x 

         Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses 

produtos sobre o consumo de água e energia? Redução de energia. 

6.     No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado). 

      x     
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         Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos? A Fundaj tem envidado 

esforços no sentido de 

reduzir gradativamente a 

aquisição de copos 

descartáveis, cuja 

destinação, após o 

consumo, é de difícil 

reaproveitamento ou 

reciclagem. Dessa forma, a 

Fundação adquiriu canecas 

com o timbre da instituição 

e tem distribuído a todos os 

servidores, estagiários e 

terceirizados com o intuito 

de sensibilizá-los para o 

uso sustentável. Com isso, 

gradativamente pretende-

se adquirir menos copos 

descartáveis para uso 

interno na instituição. 

7.     No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e 

menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos.         5 

         Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi 

incluído no procedimento licitatório? Sim ( x ) Não (    ) 

8.     Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, 

reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).       x   

         Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido 

manifestada nos procedimentos licitatórios?
Observar comentário item 

6. 

9.     Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de durabilidade e 

qualidade de tais bens e produtos.         x 

10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, 

possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da 

edificação, à redução do consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e 

materiais que reduzam o impacto ambiental. 
      x   

11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua 

destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006.  Sim. A Fundaj atende ao que 

estabelece o Decreto Nº 5.940/2006. Atualmente, estamos no quarto ciclo de contato com 

as cooperativas de catadores, obedecendo ao período de 6 meses com cada cooperativa 

cadastrada. Para isso, os três campi da instituição possuem contêineres específicos para 

depósito de resíduos recicláveis descartados. Além disso, nas principais salas e ambientes 

de circulação dos prédios há caixas coletoras. Em média, a cooperativa faz uma visita por 

mês para coletar o referido material. Ação similar acontece com os cartuchos de 

impressoras que também são destinados às cooperativas. Para essa destinação, há um 

agendamento específico com a Coordenação de Informática da Fundaj. 

        x 

12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a 

diminuir o consumo de água e energia elétrica.                                                                                                                                    x   
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         Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)? Na ocasião em que as canecas foram 

distribuídas aos servidores, estagiários e terceirizados, todos também receberam um folder 

com a campanha ADOTE ESSA IDEIA. A campanha visava estimular o uso de canecas no 

ambiente de trabalho (podendo utilizar a caneca com o timbre da Fundação ou qualquer 

outra de interesse particular). Gradativamente, buscava-se reduzir a aquisição de copos 

destacartáveis na instituição. Palestras educativas 

13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da necessidade 

de proteção do meio ambiente e preservação de recursos naturais voltadas para os seus 

servidores. 
      x   

         Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)? Ver observação anterior.
Palestras e comunicação na 

intranet 

Considerações Gerais: Em que pese todos os esforços dos gestores da Fundação Joaquim Nabuco (FUNDAJ) em se manter 

interagindo com os critérios de economicidade, sustentabilidade e no cuidado com o meio ambiente, faz-se necessário 

implantar a cultura de excelência em cada servidor público. Afinal na FUNDAJ existem pessoas trabalhando para pessoas. 

LEGENDA 

Níveis de Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. 

(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ. 

Fonte: CGTEC      

 

Ainda sobre o tema Licitação, ressalta-se que a Fundação Joaquim Nabuco, por meio da Comissão 

Permanente de Licitação, constituída através da Portaria FUNDAJ Nº 110, de 31 de maio de 2012, 

composta por quatro servidores, sendo três membros permanentes,  também pregoeiros, e um 

membro suplente, tem realizado licitações, preferencialmente, na modalidade pregão desde julho de 

2005. 

Durante o ano de 2012, dos 113 editais elaborados, 88 foram na modalidade de pregão eletrônico 

tradicional, 24 pregões eletrônicos por registro de preços e um leilão. Com relação aos pregões 

eletrônicos e registro de preços, 84 obtiveram sucesso e foram homologados, cinco revogados, 11 

fracassados e repetidos, um deserto e 11 a se realizar. 
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9.2. Consumo de Papel, Energia Elétrica e Água 

 
Quadro A.9.2 – Consumo de Papel, Energia Elétrica e Água 

   

Adesão a Programas de Sustentabilidade 

Nome do Programa Ano de Adesão Resultados 

      

      

      

      

 

Recurso Consumido 

Quantidade Valor 

Exercícios 

2012 2011 2010 2012 2011 2010 

Papel                    26.335,00               22.440,00               27.225,00  

Água                    86.335,00               82.000,00             131.508,00  

Energia Elétrica                1.011.199,00             949.695,00             933.613,00  

      Total         1.097.534,00          1.054.135,00          1.092.346,00  

Fonte: Siafi 
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10. Conformidades e Tratamento de Disposições Legais e Normativas 
 

10.1. Deliberações do TCU e do OCI Atendidas no Exercício 
 

A Fundação Joaquim Nabuco, ao final do exercício de 2012, não possui pendências de atendimento 

junto ao Tribunal de Contas da União e ao Órgão de Controle Interno, motivo pelo qual não serão 

preenchidos os quadros A.10.2 – Deliberações do TCU pendentes de atendimento ao final do 

exercício e A.10.4 – Recomendações do OCI pendentes de atendimento ao final do exercício.  
 

10.1.1. Deliberações do TCU Atendidas no Exercício 
 

Quadro A.10.1 - Cumprimento das Deliberações do TCU atendidas no exercício 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO 257 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

1 035.800/2011-9 1089/2012-2ª CÂMARA 9.4 DETERMINAÇÃO OFÍCIO Nº 46975-SEFIP 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO 257 

Descrição da Deliberação 

9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, contados a partir 

da ciência da deliberação do Tribunal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 

9.4.2. adote, no prazo de 15 (quinze) dias, as medidas administrativas necessárias para rever o reajuste dos benefícios instituídos 

por ex-servidores falecidos após 20/2/2004, aplicando sobre tais proventos o disposto no art. 15 da Lei 10.887/2004; 

9.4.3. comunique às interessadas acerca da presente deliberação do Tribunal, alertando-as de que o efeito suspensivo 

decorrente de eventual interposição de recurso não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após 

a respectiva notificação, em caso de não provimento; 

9.4.4. encaminhe, no prazo de 30 (trinta) dias, a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que as interessadas 

tomaram conhecimento da presente deliberação; e 

9.4.5. emita novo ato em favor da Sra. Maria Cristina Suassuna de Mello Freyre, livre da irregularidade ora apontada, 

e submeta-o a nova apreciação deste Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência da presente deliberação, 

nos termos do § 1º do art. 15 da IN/TCU nº 55/2007. 

9.5. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que acompanhe a implementação da determinação constante 

do subitem 9.4 do presente Acórdão. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO – CGPA 118518 

Síntese da Providência Adotada 

Com relação à sra. Maria Cristina Suassuna de Mello Freyre, foi emitido um novo ato, cadastrado um novo formulário 

no SISAC e encaminhado à CGU. 

No que se refere ao item 9.4.2, foram identificados os benefícios que necessitarão de revisão. Dois beneficiários já 

foram comunicados da atualização, que será feita na folha de pagamento de fevereiro/2013, se o MPOG liberar a base 

de cálculo no SIAPE, antes do fechamento do sistema. 

Os demais casos estão em fase de elaboração de cálculos. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Itens 9.4.1; 9.4.3; 9.4.4 e 9.4.5 – determinações implementadas. 

Item 9.4.2 – em fase de implementação. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

NÃO OCORRERAM FATORES QUE INFLUENCIASSEM A ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PELO GESTOR 
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10.1.2. Recomendações do OCI Atendidas no Exercício 

Quadro A.10.3 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do OCI 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO 257 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

1 201209881 1 
OFÍCIO Nº 38564/2012 

AUD/CGU-Regional/PE 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO 257 

Descrição da Recomendação 

 ITEM 1.1.1.2 - CONSTATAÇÃO 002 –  

RECOMENDAÇÃO: 001 - ―Proceder à correção da proposta do PAINT/2013, no que tange aos conteúdos previstos 

nas alíneas II, IV e V do §1º do art. 2º da IN SFC nº 01/200 ‖. 

RECOMENDAÇÃO: 002 - ―Incluir nos objetivos das ações de auditoria interna, para cada objeto a ser auditado, os 

temas propostos pela Secretaria Federal de Controle Interno – SFC por meio do anexo ao Ofício nº 32595/DSEDU 

I/DS/SFC/CGU-PR, de 31/10/2012‖. 

 ITEM 1.1.1.3 - CONSTATAÇÃO 003 –  

RECOMENDAÇÃO: 001 - ―Incluir no PAINT/2013 ação referente à avaliação do planejamento e da execução das 

metas físicas e financeiras dos programas e ações sob sua responsabilidade, destinando-lhe, pelo menos, 80 (oitenta) 

horas daquelas destinadas à ação nº 011/2013‖. 

 ITEM 1.1.1.5 - CONSTATAÇÃO 005 –  

―Ausência de regras nos normativos internos da Fundação  oaquim Nabuco – FUNDAJ tendentes a preservar a 

independência dos trabalhos desenvolvidos pela unidade de auditoria interna‖. 

 CAUSA (Fls.16 do Relatório nº 201209881 CGU-Regional/PE) 

―Ausência de providências, por parte dos órgãos de direção superior da FUNDA  no intuito de fazer constar dos seus 

normativos internos regras que visem à preservação da independência dos trabalhos desenvolvidos pela unidade de 

auditoria interna‖.  

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

AUDITORIA INTERNA 19043 

Síntese da Providência Adotada 

Providências: 

- Item 1.1.1.2 Recomendação 001 - Correção realizada com revisão dos conteúdos relativos às alíneas II, IV e V, nas 

Ações nº 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 009, 010, 011, 012 e 013/2013. 

                       Recomendação 002 - Os temas propostos foram incluídos nos objetivos das Ações nº 002, 012 e 013/2013.  

- Item 1.1.1.3 Recomendação 003 - Atividade incluída no PAINT/2013 através da Ação nº 014/2013. 

- Item 1.1.1.5 Constatação 005 - A Administração da Fundação Joaquim Nabuco está analisando a situação apontada 

pela Controladoria Regional da União em Pernambuco, para posterior pronunciamento. 

- Causa (Fls.16 do Relatório nº 201209881 CGU-Regional/PE) - Providenciado através da PORTARIA FUNDAJ Nº 

017, DE 25 DE JANEIRO DE 2013 . 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Item 1.1.1.2 – Recomendações 001 e 002 – Acatadas 

Item 1.1.1.3 – Recomendação 001 – Acatada 

Item 1.1.1.5 – Constatação 005 – Sob Análise 

Causa: (Fls.16 do Relatório nº 201209881 CGU-Regional/PE) – Acatada. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

NÃO OCORRERAM FATORES QUE INFLUENCIASSEM A ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PELO GESTOR 
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10.2. Informações Sobre a Atuação da Unidade de Auditoria Interna 

 
A) ESTRUTURA E POSICIONAMENTO DA UNIDADE DE AUDITORIA NO ORGANOGRAMA DA 

UJ 

 

Ao setor de Auditoria Interna da Fundação Joaquim Nabuco compete examinar a conformidade 

legal dos atos de gestão orçamentário-financeira, patrimonial, de pessoal, demais sistemas 

administrativos e operacionais e, especificamente: 

I – comprovar a legalidade e a legitimidade das ações administrativas quanto à economicidade, 

eficiência e eficácia da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, de pessoal e demais sistemas 

administrativos; 

II – examinar a legislação específica e normas correlatas, orientando quanto à sua observância; 

III – verificar o cumprimento dos prazos referentes à realização da receita e da despesa, e da 

execução financeira de contratos, convênios, acordos e ajustes firmados pela FUNDAJ; 

IV – promover inspeções regulares para verificar a execução física e financeira dos programas, 

projetos e atividades e executar auditorias extraordinárias determinadas pelo Presidente; e 

V – analisar e encaminhar ao Presidente os demonstrativos e relatórios de prestação de contas da 

FUNDAJ. 

De acordo com o parágrafo único do art. 9º do Estatuto da Fundação Joaquim Nabuco, aprovado 

pelo Decreto nº 7.694, de 2 de março de 2012, no exercício de suas competências, a Auditoria 

Interna vincula-se, administrativamente, ao Conselho Deliberativo, observada a norma contida no 

art. 15 do Decreto nº 3.591, de 6/9/2000.  

A Auditoria Interna da Fundação Joaquim Nabuco possui um chefe de Auditoria Interna e uma 

servidora administrativa, lotados na sede, no campus Gilberto Freyre, conforme quadro abaixo: 

 

Servidor Formação Cargo 
Subordinação 

Hierárquica 

Subordinação 

Técnica 
Função 

Jailson Teodósio da Silva 
Ciências 

Contábeis 

Assistente 

em C & T 

Conselho 

Deliberativo 
Presidente 

Auditor 

Chefe 

Solange Cintra Gomes Secretariado 
Assistente 

em C & T 
Auditor Chefe 

Chefe da 

Auditoria 

Interna 

Não Possui 

 

Para a consecução de seus trabalhos, a Auditoria Interna possui uma estrutura física adequada, 

dispondo de duas salas, mobiliário novo, composto por seis armários com fechaduras, três birôs, 

mesa para reunião com quatro cadeiras, duas poltronas de espera, três computadores, uma 

impressora colorida, três ramais telefônicos, sendo um de discagem externa.  

O grande desafio verificado no exercício de 2012 foi dar prosseguimento ao Plano de Atividades 

previamente planejado pela Auditoria Interna e atender à demanda fortuita de dois trabalhos de 

natureza especial, determinados pela Presidência da Fundação, que exigiram grande esforço desse 

setor devido à redução de sua equipe de trabalho.  
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b) TRABALHOS MAIS RELEVANTES REALIZADOS NO EXERCÍCIO E PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES 

Durante o exercício de 2012, as atividades de auditoria foram restritas devido à reestruturação 

administrativa da Fundaj, que implicou não apenas na extinção do cargo de Chefe de Serviço de 

Apoio Administrativo da Auditoria, DAS 101.1, mas promoveu as transferências dos servidores 

Jaime José de Melo e Windsor Coelho Cavalcanti Júnior para a Ouvidoria e a Coordenação-Geral 

de Planejamento e Administração, respectivamente. 

Destarte, seguem abaixo os trabalhos mais relevantes realizados no exercício 2012, e as respectivas 

constatações. 

 

 Nº do 

Relatório 
Ação do PAINT Área Examinada Constatações 

01/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ação Sequencial nº 002/2012. 

Verificar a fidedignidade das 

informações e documentos 

que compõem as concessões 

de diárias na FUNDAJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestão de Recursos 

Humanos. 

Diárias a Servidores 

e Colaboradores 

Eventuais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM 4.1.1.1  

(001)- As diárias de números 0144, 0145, 

0156, 0172, 0181, 0183, 0186, 0187, 0188, 

0191, 0202, 0203, 0216, 0233, 0260, 0278, 

0310, 0311, 0319, 0320, 0329, 0355, 0367, 

0369, 0387, 0396, 0413, 0460, 0461 e 0514, 

todas relativas ao exercício de 2011, não 

tiveram seus atos de concessão publicados no 

boletim interno ou de pessoal do órgão, 

procedimento em desacordo com o Art. 6º do 

Decreto nº 5.992, de 19 de dezembro de 2006, 

e item 3.1.14 do Manual SIAFI, código 

021120-Concessão e Pagamento de Diárias;  

(002)- Em consulta realizada na intranet, da 

FUNDAJ, no dia 07.03.2012, constatamos 

que os boletins internos só foram 

publicados até junho de 2011; 

(003)- Constatamos que algumas prestações 

de contas relativas às diárias concedidas 

foram efetuadas em prazo superiores ao 

estabelecido em norma. 

SCDP Nº         PRESTAÇÃO DE CONTAS 

0310/2011      16/11/11 - 10º dia útil após 

0311/2011      16/11/11 - 10º dia útil após 

0319/2011      03/11/11 -  8º dia útil após 

0355/2011      18/11/11 - 13º dia útil após  

0367/2011      28/11/11 - 10º dia útil após 

De acordo com o Manual SIAFI – 021120 - 

Concessão e Pagamentos de Diárias: 

Item nº 4 – Prestação de Contas 

―4.1 – Os servidores da Administração 

direta, autárquica e fundacional deverão 

apresentar, no prazo máximo de cinco dias, 

contado do retorno da viagem, os canhotos 

dos cartões de embarque, visando compor o 

processo de prestação de contas." 

"4.2 – Poderão os órgãos, por ato próprio, 

definirem elementos complementares para a 

composição do processo de prestação de 

contas.‖ 
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ITEM 4.1.1.2  

(004) – Todas as diárias concedidas a 

colaboradores eventuais, integrantes de 

nossa amostragem, não tiveram seus atos de 

concessão publicados no boletim interno ou 

de pessoal do órgão, procedimento em 

desacordo com o Art. 6º do Decreto nº 

5.992, de 19 de dezembro de 2006, e item 

3.1.14 do Manual SIAFI, código 021120-

Concessão e Pagamento de Diárias;  

(005) – Em consulta realizada junto ao 

Sistema de Concessão de Diárias e 

Passagens – SCDP, do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, 

identificamos pendências relativas à não 

prestação de contas por parte de dois 

colaboradores eventuais. 

SCDP Nº                        VALOR 

0296/2011                     1.475,00 

0488/2011                        701,86 

Verificamos nesta mesma análise que os 

dois colaboradores ora mencionados já 

tinham recebido diárias anteriormente, com 

prestações de contas devidamente 

registradas. Desta forma, acreditamos que 

ocorreu certo descuido quanto ao 

acompanhamento destes novos processos de 

concessão.  

ITEM 4.1.2.1 

(006) – Os atos de concessões destas diárias 

não foram publicados no boletim interno ou 

de pessoal do órgão, procedimento em 

desacordo com o Art. 6º do Decreto nº 

5.992, de 19 de dezembro de 2006, e item 

3.1.14 do Manual SIAFI, código 021120 - 

Concessão e Pagamento de Diárias. 

02/2012 

Ação não Planejada 

Auditoria Especial. 

Análise dos cursos realizados 

através do CANNE - Centro 

Audiovisual Norte-Nordeste, 

no período de 2008 a 2012. 

Gestão orçamentária 

e financeira. 

Realização de 

Cursos 

ITEM 5 

Constatamos que não existe um controle 

padronizado da frequência das pessoas 

inscritas nos cursos oferecidos pelo 

CANNE/FUNDAJ, inclusive com a 

inserção de nomes, escritos a mão, posterior 

ao início dos cursos. 

03/2012 

Ação não Planejada 

Auditoria Especial. 

Auditagem no estoque de 

livros da Editora Massangana 

 

Gestão de 

Suprimento de Bens 

Controles de 

Estoques 

ITEM 4.1.1.1 

4.1.1.1.1 DIVERGÊNCIAS ENTRE O 

REGISTRADO x CONTAGEM FÍSICA 

Constatamos mediante contagem física e 

confronto com os dados do sistema de 

controle de estoque (paralelo) da editora 

Massangana as seguintes diferenças: 

TÍTULO                              DIFERENÇA 

-A Modinha Norte Rio Grandense....... -61 

-Antropologia Aplicada em Iberoam....-02 
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-Contos Populares Brasileiros-PB..........47 

-Depois do Muro...................................05 

-Desemprego Sazonal na Atividade......29 

-É tudo Mentira.....................................20 

-Economia da Cultura..........................-01 

-Filosofia,Educação,Sociedade.............01 

-Manual de Antropologia Cultural........-11 

-O Monóculo & o Calidoscópio............08 

-O Protagonismo da Mulher Rural........-10 

-Políticas de Segurança Pública............-02 

-Qual é a sua Graça?.............................01 

-Redes, Parceiras e Participação............80 

-Revista Massangana nº 5.....................-08 

-Terapia Panteísta ou Religião.............-24 

-CD/DVD Economia da Cultura..........-01 

4.1.1.1.2 TÍTULO QUE NÃO CONSTA 

NO CONTROLE INFORMATIZADO 
TÍTULO                                            QTD 

Nabuco – Pretos e Brancos ...............1057 

4.1.1.1.3 TÍTULOS DETERIORADOS 
Constatamos a existência de 55 títulos, 

correspondentes a 1.015 volumes, estocados 

em uma pequena sala, próxima à reserva 

técnica, que apesar de pertencer ao estoque 

da editora, não apresentam viabilidade de 

manuseio, uma vez que foram descartados 

neste ambiente por conterem algumas 

características que impossibilitam sua 

comercialização e/ou distribuição, a 

exemplo de: folhas rasgadas, dobradas, 

amareladas, soltas, impressões erradas e 

fungos. 

4.1.1.1.4 FICHAS DE CONTROLE 

MANUAL x LISTAGEM 

ELETRÔNICA 
Constatamos a existência de fichas de 

controle manual de estoque com a inserção 

de dados de movimentação divergentes dos 

registros do controle por sistema 

informatizado. (36 títulos com erros) 

4.1.1.1.5 OUTRAS CONSTATAÇÕES 

A) Constatamos a existência de grandes 

quantidades de livros em estoque, sem 

embalagens, expostos, o que poderá 

prejudicar a integridade dos mesmos, 

proporcionando uma vida útil menor; 

B) Constatamos que os dois ambientes 

utilizados ainda não são ideais. Quanto 

maior o número de locais destinados à 

estocagem desse tipo de material, maior a 

dificuldade de manutenção e controle; 

C) Constatamos a inexistência de extintores 

e desumidificadores na sala da Livraria 
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Estevão Pinto, aumentando o risco de perda 

total do acervo bibliográfico ali estocado, 

bem como a qualidade de preservação do 

ambiente e consequentemente do material e 

saúde das pessoas que ali transitam; 

D) Constatamos a existência de um grande 

número de documentos (recibos, ofícios, 

email’s, etc) com e sem assinaturas, com 

datas entre 2008 e 2011, referentes a 

requisições e saídas de títulos da editora, 

que não nos permitem verificar suas 

consistências, em virtude da 

incompatibilidade, divergências 

apresentadas pelo sistema SIEMA; 

E) Constatamos que os títulos destinados a 

venda ou distribuição são enviados para 

outras localidades: livrarias consignadas, 

seminários, feiras, etc, em embalagens 

improvisadas, caixas com diversas 

impressões, aproveitadas de outras gráficas, 

bem como aqueles que são vendidos de 

forma individual não possuem sacolas 

próprias para transporte. 

ITEM 4.1.1.3 

4.1.1.3.1 INCONSISTÊNCIAS NO 

SISTEMA SIEMA 

Constatamos, após a realização de alguns 

testes de registros e solicitação de emissão 

de relatórios, inconsistências no sistema 

―SIEMA‖, sistema esse desenvolvido 

internamente e que vinha sendo utilizado 

pela Editora Massangana para controle do 

estoque, bem como de onde eram extraídas 

informações gerenciais para alimentação e 

conciliação contábil.  

Conforme informações prestadas por 

servidores da EMA, esse sistema foi 

desenvolvido há vários anos, estando em 

linguagem desatualizada e em conflito, 

gerando dados incompletos e irreais, não 

fornecendo segurança nas informações 

geradas; 

4.1.1.3.2 QUANTIDADES 

APRESENTADAS 

Quando comparamos os registros 

apresentados pelos sistemas ―SIEMA‖ e o 

paralelo, criado no ―EXCEL‖, que 

atualmente é utilizado para registros das 

quantidades físicas existentes e que 

representa todo o estoque de títulos sob a 

guarda da Editora Massangana, 

constatamos divergências em 279 itens, 

alcançando 89,13% do total.   
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Estas diferenças, incompatibilidade entre os 

controles (sistemas), tanto demonstram 

diferenças para mais como para menos, o 

que reforça o sentimento de total 

descontrole nas ações da Editora 

Massangana já há algum tempo. 

4.1.1.3.3 DOCUMENTOS AVULSOS 

Conforme já citado, recebemos da atual 

gestão uma série de documentos, entre 

recibos assinados, não assinados, email’s 

solicitando vários títulos e outros dando 

saída de material, ofícios; que não nos 

permitem ratificar que foram de fato 

lançados no controle de estoque. Além de 

não haver tal identificação, o próprio 

sistema não recupera tais dados. 

 

ITEM 4.1.1.5  

4.1.1.5.1 DIVERGÊNCIAS ENTRE O 

REGISTRADO E CONTAGEM FÍSICA 

Constatamos mediante contagem física e 

confronto com os dados do sistema de 

controle de estoque da Reserva Técnica da 

editora Massangana as seguintes diferenças: 

TÍTULO                              DIFERENÇA 

-A Cultura na Crise............................. -36 

-A Defensoria Pública.........................-01 

-A Lavoura da Cana-de-açucar.............01 

-Administração e Pesquisa....................02 

-Alagados e Mocambos........................-11 

-Amaro Quintas....................................01 

-Anais 30 anos Sem.Tropicologia........-02 

-Anais 50º do Cong.Regionalista.........-02 

-Anais do II Enc.Inter Regional.............01 

-Anais do Sem.de Tropicologia (1977).10 

-Anais do Sem.de Tropicologia (1978)-10 

-Anais do Sem.de Tropicologia (1980)-01 

-Anais do Sem.de Tropicologia (T.24) -13 

-Antologia da Poesia.............................01 

-Arquitetura nos Trópicos.....................03 

-Arte e Tecnologia................................-01 

-Bacia do Parnaíba................................02 

-Brasileiridade.......................................01 

-Cartão Postal-Museu do H.do NE........10 

-Catálago Concepcionon/Conceição......25 

-Catálago do Museu do H.do NE........ -14 

-Comes e Bebes do Nordeste................04 

-De lixo também se vive..........................01 

-Desemprego Sazonal...........................03 

-Dicionário do Açucar..........................01 

-Estudos Afro-Brasileiros-Vol.VI........-02 

-Estudos sobre a Escravidão Negra......-02 

-Gilberto Freyre em Quadrinhos...........04 
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-História de Pernambuco.......................01 

-LP Manuel Bandeira e o Recife............-06 

-Memória da República............................08 

-O Espaço e os Sem Espaço..................01 

-O Nordeste Semi-árido.......................-01 

-O Recife:Uma Biblioteca....................-01 

-O Sairé e o Marabaixo.........................01 

-O Trabalho Feminino.........................-01 

-Pirapama:Um Estudo Geográfico.......-01 

-Poder e Voto:Luta Política..................-05 

-Por uma Educação Libertada..............-02 

-Revista Cad.Estudos Sociais Vol.3........01 

-Revista Cienc. e Tropico-vol.16..........01 

-Revista Cienc. e Tropico-vol.32-n1........21 

-Revista Cienc. e Tropico-vol.32-n2.....22 

-Simbologia Trad. E Mitos-vol.3...........05 

-Tempo de Pernambuco:Geração..........01 

-Terra do Mangue: Invasões Urbanas.....01 

-Terapia Panteísta ou Religião.............-24 

-Tropico e Artes Plásticas.....................09 

-Viabilidade do setor Informal-1ª Ed....15 

-Viabilidade do setor Informal-2ª Ed...-13 

-Viagens ao Nordeste do Brasil............-06 

4.1.1.5.2 AUSÊNCIA DE FICHAS DE 

CONTROLE MANUAL 

Constatamos a falta de algumas fichas de 

controle manual, fichas de prateleira, 

prejudicando a confiabilidade do processo 

de registro e acompanhamento do estoque. 

(37 títulos) 

4.1.1.5.3 AUSÊNCIA DE REGISTROS 

NO CONTROLE INFORMATIZADO 

Constatamos que alguns títulos sob a 

guarda da Reseva Técnica não possuíam 

registros de controle informatizado. (23 

Títulos) 

4.1.1.5.4   ORGANIZAÇÃO E ACESSO 

Constatamos a existência de dezenas de 

caixas e pastas A-Z, conforme demonstrado 

nas fotos de nºs 5, 6, 7 e 8, onde estão 

arquivados diversos tipos de documentos 

relativos a exercícios passados, disposto sobre 

as estantes dos livros ou até mesmo no chão. 

Verificamos falta de extintores e 

desumidificadores na Reserva Técnica, o 

que representa um perigo para o acervo ali 

existente, bem como para a saúde das 

pessoas que por lá transitam. Observamos 

ainda que algumas estantes estão colocadas 

junto às paredes, com livros postos uns 

atrás dos outros, o que, além de prejudicar o 

acesso interno dos servidores, dificulta a 

localização de alguns títulos. 
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4.1.1.5.5 TÍTULOS DE OUTRAS 

EDITORAS 

Constatamos a existência de 54 títulos, 

entre livros e revistas, totalizando 151 

volumes, pertencentes a outras editoras, que 

não são mais comercializados pela 

Massangana, guardados junto a outras 

publicações da Fundaj de forma indevida, 

ao chão, sem um mínimo de condições de 

preservação. 

 
 
 

 

c) RELAÇÃO ENTRE A QUANTIDADE DE RECOMENDAÇÕES FEITAS E A QUANTIDADE DE 

RECOMENDAÇÕES IMPLEMENTADAS PELA ALTA GERÊNCIA 

 

A fim de demonstrar as áreas com maiores dificuldades para atendimento das recomendações de 

Auditoria, segue abaixo a relação das recomendações feitas pela Auditoria Interna e as 

implementadas pela alta gerência.  

 

 Nº do Relatório 
Ação do 

PAINT 

Área 

Examinada 

Quantidade de 

Recomendações 

Feitas 

Quantidade de 

Recomendações 

Implementadas 

% de 

Recomendações 

Implementadas 

01/2012 002/2012  

Gestão de 

Recursos 

Humanos 

06 06 100% 

02/2012  
Auditoria 

Especial  

Gestão 

Orçamentária 

e Financeira  

01 01 100% 

03/2012  
Auditoria 

Especial  

Gestão de 

Suprimento de 

Bens e 

Serviços 

19 19 100% 

 
d) DESCRIÇÃO DAS ROTINAS DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES GERENCIAIS DE 

IMPLEMENTAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES EXARADAS PELA AUDITORIA INTERNA 

 
Durante a elaboração dos relatórios de auditoria são feitas algumas recomendações, as quais são 

encaminhadas para a alta Administração da Fundação, com cópia ao setor analisado. Almejando 

contribuir para a otimização das atividades realizadas, o controle interno da FUNDAJ orienta a 

implementação imediata de algumas medidas, procedimentos simples, voltados para minimizar as 

fragilidades percebidas no decorrer dos trabalhos. E, ainda, encaminha, a posteriori, os relatórios de 

auditoria contendo as constatações e recomendações, para que o setor objeto do trabalho realizado 

se posicione sobre os registros ali inscritos, descrevendo as ações aplicadas para solucionar as 

inconsistências verificadas inicialmente, e apresente documentos comprobatórios da implantação 

das recomendações implantadas. 
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Os relatórios configuram-se também como ferramenta de trabalho,  utilizados para subsidiar os 

requerimentos de providências frente à emissão de Notas Técnicas. Estas, por sua vez, servem para 

direcionar os gestores sobre temas específicos que se apresentaram como relevantes para a 

Fundação Joaquim Nabuco, exigindo uma atenção mais significativa e eficaz para dirimir 

fragilidades. 

Desse modo, o acompanhamento da implantação das recomendações exaradas pela Auditoria 

Interna da Fundaj é feito através da emissão dos relatórios e da análise das respectivas respostas e 

documentos probatórios, emitidos pelos setores auditados. Além disso, quando necessário, o auditor 

interno realiza visitas, in loco, para constatar a implantação das recomendações. 

 
e) INFORMAÇÃO DA EXISTÊNCIA OU NÃO DE SISTEMÁTICA E DE SISTEMA PARA 

MONITORAMENTO DOS RESULTADOS DECORRENTES DOS TRABALHOS DA AUDITORIA 

INTERNA 

 

O controle dos pontos indicados em relatórios de auditoria como itens de recomendação é feito 

através de planilhas informatizadas do Excel, nas quais são observadas as recomendações 

implantadas e as pendentes de implantação.  

Por meio dessa planilha também é possível acompanhar os prazos concedidos para os setores 

tomarem as providências necessárias para sanar as fragilidades apontadas. Dessa forma, a auditoria 

interna realiza um controle contínuo da implantação de suas recomendações. 

 
f) COMO SE DÁ A CERTIFICAÇÃO DE QUE A ALTA GERÊNCIA TOMOU CONHECIMENTO DAS 

RECOMENDAÇÕES FEITAS PELA AUDITORIA INTERNA E A ACEITAÇÃO DOS RISCOS PELA 

NÃO IMPLEMENTAÇÃO DE TAIS RECOMENDAÇÕES 

 

Após a realização das atividades de auditoria em determinado setor, coordenação e/ou área, são 

confeccionados e enviados relatórios aos respectivos Diretores diretamente responsáveis pelo objeto  

elemento de análise da auditoria, com cópias à Controladoria Regional da União – CGU em 

Pernambuco e à Presidência da Fundação Joaquim Nabuco, com recebimento mediante assinatura 

de documento protocolar (livro de protocolo, cópias de memorando e ofício, devidamente 

identificados e assinados), a fim de cientificá-los das principais constatações e recomendações 

emitidas. 

Ressalta-se que, paralelamente, quando da emissão de memorandos para a Presidência, além da 

exigência do seu recebimento mediante assinaturas em protocolos formais, a Auditoria Interna 

utiliza-se do ―Protocol@‖, sistema informatizado adquirido pela Fundação que tem como objetivo o 

acompanhamento de fluxo de documentos da Fundaj. Dessa forma, a comunicação é registrada 

naquele Sistema, por meio do qual é possível verificar em que setor se encontra o documento e qual 

o funcionário que está responsável pela carga, bem como as principais ações relacionadas à mesma, 

contendo resumo do conteúdo, número do mesmo, dia, hora e lugar. Trata-se de ferramenta robusta 

para o controle e armazenamento do trâmite documental. 

No que se refere aos riscos, a Instituição busca, de forma geral, não incorrer nos riscos de não 

implementar as recomendações emitidas pela Auditoria Interna. 
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g) DESCRIÇÃO DA SISTEMÁTICA DE COMUNICAÇÃO À ALTA GERÊNCIA, AO CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO E AO COMITÊ DE AUDITORIA SOBRE RISCOS CONSIDERADOS ELEVADOS, 

MAS ASSUMIDOS PELA ALTA GERÊNCIA AO DECIDIR NÃO IMPLEMENTAR AS 

RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA 

 

Em regra, a alta gerência tem se mostrado sensível às observações apresentadas pela Auditoria 

Interna, procurando sempre atuar em parceria, no afinco de fortalecer as ações voltadas à gestão da 

coisa pública. Quando há necessidade de maiores esclarecimentos, a Administração convoca 

reuniões com a Diretoria envolvida, a própria Auditoria Interna e com a Procuradoria Jurídica, na 

busca do entendimento e providências mais adequadas à situação. 
 

10.3. Declaração de Bens e Rendas estabelecida na Lei Nº 8.730/93 

 

10.3.1. Situação do Cumprimento das Obrigações Impostas pela Lei 

8.730/93 

 
Quadro A.10.5 – Demonstrativo do cumprimento, por autoridades e servidores da UJ, da obrigação de 

entregar a DBR 

Detentores de Cargos e 

Funções Obrigados a 

Entregar a DBR  

Situação em Relação às 

Exigências da Lei nº 

8.730/93 

Momento da Ocorrência da Obrigação de 

Entregar a DBR 

Posse ou Início 

do Exercício de 

Cargo, Emprego 

ou Função 

Final do 

Exercício de 

Cargo, Emprego 

ou Função 

Final do 

Exercício 

Financeiro 

Autoridades 

(Incisos I a VI do art. 1º da 

Lei nº 8.730/93) 

Obrigados a entregar a DBR 0 0 0 

Entregaram a DBR 0 0 0 

Não cumpriram a obrigação 0 0 0 

Cargos Eletivos 

Obrigados a entregar a DBR 0 0 0 

Entregaram a DBR 0 0 0 

Não cumpriram a obrigação 0 0 0 

Funções Comissionadas 

(Cargo, Emprego, Função de 

Confiança ou em comissão) 

Obrigados a entregar a DBR 45 0 0 

Entregaram a DBR 45 0* 0* 

Não cumpriram a obrigação 0 0 0 

Fonte: PESSO/COPLAD 

     

* Observação:     

De acordo com a Portaria Interministerial MP/CGU nº 298, de 6 de setembro de 2007, que 

regulamenta a apresentação da Declaração de Bens e Rendas exigida pela Lei nº 8.730, de 

10/11/93, foi dado aos agentes públicos a possibilidade de autorizar os órgãos de controle interno 

e externo a acessarem, por meio eletrônico, as cópias de suas Declarações de Ajuste Anual do 

Imposto de Renda da Pessoa Física, com as respectivas retificações, apresentadas à Secretaria da 

Receita Federal do Brasil. Dessa forma, entendemos suprida a exigência da entrega da declaração 

no final do exercício do cargo/função e no final do exercício financeiro. 
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10.3.1.1. Análise Crítica 
 

Na Fundação Joaquim Nabuco não existe um sistema informatizado para gerenciamento da 

atividade de acompanhamento da entrega das Declarações de Bens e Rendas - DBR e das 

autorizações de acesso aos dados constantes da base da Receita Federal do Brasil. Tais documentos 

são recebidos em papel pela Coordenação de Administração de Pessoal, da Coordenação-Geral de 

Planejamento e Administração da Instituição, e não é feita análise da evolução patrimonial do 

agente público, tendo em vista que, de acordo com o art. 5º da Portaria Interministerial MP/CGU nº 

298, de 6 de setembro de 2007, publicada no Diário Oficial da União em 11 de setembro de 2007, 

esse estudo deverá ser feito somente pelos servidores dos órgãos de controle interno e externo. As 

DBR e as autorizações de acesso aos dados constantes da base da Receita Federal do Brasil são 

arquivadas na pasta funcional dos servidores. 

 

10.4. Modelo de Declaração de Atualização de Dados no SIASG e 

SICONV 
 

10.4.1. Modelo de Declaração de Atualização de Dados no SIASG e 

SICONV 

 
Quadro A.10.6 – Modelo de declaração de inserção e atualização de dados no SIASG e SICONV 

 

DECLARAÇÃO 

                Eu, Carlos Roberto Dias Bezerra, CPF N° 461.982.704-59, Coordenador Contábil e Financeiro, cargo 

exercido na Fundação Joaquim Nabuco, declaro junto aos órgãos de controle interno e externo que todas as 

informações referentes aos contratos, convênios e instrumentos congêneres firmados até o exercício de 2012 por esta 

Unidade estão disponíveis e atualizadas, respectivamente, no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – 

SIASG e no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV, conforme estabelece o art. 19 da Lei 

nº 12.465, de 12 de agosto de 2011, e suas correspondentes em exercícios anteriores. 

 

Recife, 28 de fevereiro de 2013. 

  

Carlos Roberto Dias Bezerra 

461.982.704-59 

Coordenador Contábil e Financeiro 

Fundação Joaquim Nabuco 
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11. Informações Contábeis 

 
Com relação às Demonstrações Contábeis e Notas explicativas previstas na Lei Nº 4.320/1964 e 

pela NBCT 16.6 aprovada pela Resolução CFC Nº 1.133/2008 informa-se que a Fundação Joaquim 

Nabuco só utiliza o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI 

para registrar seus atos contábeis. E, quanto ao Parecer da Auditoria Independente esta Fundação 

Joaquim Nabuco como fundação pública federal não está sujeita a auditorias independentes. 

 

11.1. Informações sobre a Adoção de Critérios e Procedimentos 

estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao 

Setor Público 
 

Com relação aos lançamentos contábeis dos valores de depreciação, amortização e exaustão, a 

Fundação Joaquim Nabuco só registrou o valor de depreciação do exercício de 2010, ou seja, dos 

materiais permanentes adquiridos naquele exercício financeiro. Nos demais anos não foram 

realizados nenhum lançamento, uma vez que não foram informados à Coordenação de 

Contabilidade os valores a serem registrados. No entanto, é importante ressaltar que a Instituição 

está atenta ao problema, buscando medidas corretivas para regularizar essa situação. 

 

11.2. Declaração do Contador atestando a conformidade das 

Demonstrações Contábeis  

Quadro A.11.2 - Declaração de que as demonstrações contábeis do exercício não refletem corretamente a 

situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada 

 

DECLARAÇÃO DO CONTADOR  

Denominação completa (UJ) Código da UG 

Fundação Joaquim Nabuco 344002 

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as 

Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico), regidos pela Lei nº 

4.320/1964 e pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6 aprovada pela Resolução 

CFC nº 1.133/2008, relativos ao exercício de 2012, refletem adequadamente a situação orçamentária, financeira e 

patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão, EXCETO no tocante ao Balanço 

Patrimonial, que não apresenta a realidade, uma vez que a depreciação dos bens nos exercícios de 2011 e 2012 não foi 

realizada. 

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração. 

  

      

  

        

Local Recife Data 28/02/2013 
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Contador Responsável Carlos Roberto Dias Bezerra CRC Nº 017985/O-2 

 

 

 


