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Com a palavra, o Superintendente:  

 
O ano de 2019 se mostrou difícil e de muito sacrifício à FUNETEC - Fundação de 

Educação Tecnológica e Cultural da Paraíba. As dificuldades fiscais e econômicas ainda não 

foram superadas. As metas estabelecidas para captação de projetos não foram atingida e 

apresentaram um revés de aproximadamente 55% (cinquenta e cinco por cento) do 

pretendido. Mesmo assim, a Fundação vem desempenhando o seu papel de apoio ao IFPB – 

Instituto Federal da Paraíba. Continua desenvolvendo corresponsabilidades de construir 

relações nos setores públicos e privados, a fim de proporcionar ao IFPB o apoio necessário 

ao fortalecimento do ensino, da pesquisa, da extensão e da inovação. 

Destaco, aqui, o compromisso de seus colaboradores no trato administrativo-

financeiro, possibilitando uma gestão, dos recursos confiados à FUNETEC, em alto nível, 

sempre com o cuidado do cumprimento incondicional do arcabouço legal. 

Registra-se, também, a cumplicidade, compromisso e confiança com que os 

membros do Conselho Curador protagonizam suas decisões em favor da gestão 

administrativa desta Fundação. 

As observações reiteradas das carências nas atividades comerciais do Posto de 

Vendas localizado no Campus João Pessoa e o declínio da procura pelos cursos de 

aperfeiçoamento profissional/acadêmico deixam claro que decisões acerca da continuidade 

dessas atividades terão que ser tomadas pelo Conselho Curador. Na verdade, a FUNETEC 

tem se mostrado eficiente na gestão de Projetos, o que vislumbra impor cada vez mais 

novas estratégias a possibilitar o seu dinamismo. 

Todas as medidas de contenção de despesas e ajustes, inclusive com rescisões de 

contratos de trabalho (acordadas), se materializam nos números deste relatório de gestão 

e se mostraram oportunas e necessárias a esperançar dias melhores. 

Os avanços e as possibilidades, no intuito de melhorar cada vez mais a relação com 

o IFPB, encontram-se neste relatório de gestão, o qual representa o registro histórico das 

atividades econômicas, financeiras e fiscais da FUNETEC-PB.  

 

 

Anselmo Castilho – Superintendente. 
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RECURSOS CAPTADOS 2019 
	

Seq. Parceiro 
Valor 

Contratado (R$) 

Valor da taxa administrativa 

( R$ | % ) 

Valor Executado no 

Exercício 2019 
Objeto do Contrato / Convênio 

1.  
Secretaria do Estado da Saúde 

 
R$294.979,00 R$12.579,00 4,3% R$ 294.979,00 

Prestação de serviços de qualificação de profissionais da 
Educação para atuarem na Prevenção das DST/AIDS e Hepatite 

virais nas escolas da rede Estadual, com cursos de Formação 
Jovens Liderança e Curso de Formação em EAD Sexualidade, 

Prevenção das DST/AIDS e Hepatite Virais. 

2.  
Secretaria do Estado da Saúde 

 
R$267.500,00 R$27.500,00 9,7% R$ 80.250,00 

Prestação de serviços de Capacitação de médicos e enfermeiros 
da atenção primaria com o objetivo de estabelecer claramente 

os critérios de diagnóstico de cada ITS, o algoritmos de 
tratamento com as respectivas doses adequadas e os 

mecanismo para o monitoramento clínico em relação a 
efetividade do tratamento e a supervisão de possíveis efeitos 

adversos, observando ética e tecnicamente a prescrição 
médica, os PCDT também objetivam criar mecanismo para 

garantia da prescrição segura e eficaz, assim como da prestação 
das formas de prevenção combinada pra prevenção da IST’S. 

3.  
Corpo de Bombeiros Militar da 

Paraíba 
R$136.500,00 R$20.475,00 20% 

 
R$ 00,00 

Prestação de serviços e equipamentos de Instituição 
tecnológica, com a finalidade de disponibilizar um corpo de 

profissionais docentes para ministrar disciplinas inerentes ao 
Curso de formação de Oficiais (CFO) do Corpo de Bombeiros 

Militar da Paraíba. 

4.  

Fundação de Desenvolvimento  da 

Criança e do Adolescente “Alice de 

Almeida” – FUNDAC 

R$ 75.161,47 R$11.274,22 15% R$ 1.104,00 Prestação de Serviços educacionais com realização de cursos de 
capacitação. 

5.  
Fórum Do Sistema Brasileiro de TV 

Digital Terrestre - SBTVD 
R$ 163.200,00 R$27.200,00 7% 

 
 

R$ 40.800.00 

Prestação de serviços profissionais especializados de apoio, 
pesquisa e desenvolvimento da Suíte de Testes do Middleware 
Ginga para receptores de Perfil D, em andamento no Módulo 
Técnico da CONTRATANTE. Designa-se SUÍTE DE TESTES neste 

objeto as especificações de i) assertivas de testes (documentos), 
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ii) casos de testes (documentos) e iii) pacotes de aplicações de 
testes (códigos-fonte, mídias e metadados). 

6.  TSA Informatica LTDA R$56.280,00 
R$8.280,00 

 

17% 
 

R$ 0,00 Prestação de serviços do Programa de Colaboração para 
Desenvolvimento de Software. 

7.  Condomínio Cidade Sul/PE R$15.500,00 R$1.550,00 15% 
 

R$ 15.500,00 

Prestação de serviços profissionais especializados de consultoria 
para fins de apresentação de laudo técnico sobre as condições 

de degradação da estrutura do Edifício Cidade Sul, localizado na 
Avenida Conselheiro Aguiar, 5025 – Boa Viagem, Recife-PE. 

8.  
Tribunal de Regional Eleitoral da 

Paraíba - TRE 
R$21.500,00 R$3.225,00 15% 

 
R$ 13.975,00 

Realizar serviços técnico-científicos de inspeção técnica de uma 
laje de coberta, no edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral. 

9.  
PMA - Programa de 

Monitoramento de Águas R$ 0,00 R$ 0,00 15%  Prestação de serviços de análise e monitoramento de água. 

10.  Unicesumar R$491.576,98 R$153.489,93 15% R$ 176.949,10 Prestação de serviços de Educação a Distância em parceria com 
esta Fundação. 

11.  ARCELOMITTAL BRASIL S.A. R$32.500,00 R$4.875,00 15% 
 

R$ 32.500,00 
 

Serviços profissionais de consultoria para fins de avaliação 
técnica de casos de corrosão de armaduras apresentados no 

edifício Sunset Residence, em Vila Velha - ES. 

12.  Prefeitura Municipal do Conde R$17.500,00 R$2.625,00 15%  
R$ 17.500,00 

Contratação de empresa especializada para realizar serviços de 
obtenção de imagens utilizando veículo aéreo não-tripulado de 

área urbana do Conde/PB. 

13.  Prefeitura Municipal do Conde R$130.000,00 R$12.079,76 9,5% R$ 35.584,31 Prestação de Serviços de Inventário Cultural do Município do 
Conde. 

14.  Secretaria de Desenvolvimento 
Social (SEDES) R$8.696,52 R$1.388,52 15,8%  

R$8.696,52 

Contratação de empresa especializada com a finalidade de 
realizar, elaborar, aplicar e corrigir prova escrita no processo de 
escolha unificado para os candidatos inscritos no processo de 
escolha de conselheiro tutelar no município de João Pessoa 

15.  Porto de Cabedelo R$17.150,00 R$2.572,50 15% 
 

R$ 00,00 
 

Contratação da prestação de serviços de intérprete para 
interpretação e tradução de conversação português/mandarim, 
mandarim/português em acompanhamento as respresentantes 

do Porto de Cabedelo (Diretora Presidente), e comitiva do 
estado da Paraíba, em comissão oficial à China. 

16.  Corning 5° Acordo de Parceria R$428.811,24 R$32.160,43 7,5% R$428.811,24 

O objeto deste projeto é a execução de atividades de formação 
de recursos humanos de pesquisa e desenvolvimento na área 

de Redes Ópticas FTTH para contemplar os seguintes objetivos: 
Capacitar nomínimo 32 alunos regularmente matriculados no 

IFPB-JP na área de Redes  Ópticas FTTH para projetos futuros e 
para o mercado; Pesquisar e desenvolver projetos básicos na 

área de redes ópticas passivas de forma a avaliar o aprendizado 
dos alunos. 
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17.  Corning 6° Acordo R$717.530,23 R$53.814,77 7,5% 00,00 
Este projeto tem como principal objetivo o desenvolvimento de 

uma solução automatizada para integrar três máquinas que 
compõem um sistema de corte do cabo drop 

18.  Corning 7° Acordo R$1.009.190,74 R$75.689,31 7,5% 
 

00,00 
 

Este projeto tem como principal objetivo o desenvolvimento de 
dispositivo automatizado para a medição de Resistência de 
isolamento, Rigidez dielétrica e Capacitância de conectores 
STAR capaz de armazenar todo histórico de execução para 

posterior processamento. 

19.  Honeywell 1° Acordo R$348.899,25 R$26.167,44 7,5%  
R$198.763,48 

Este projeto tem como principal objetivo o desenvolvimento de 
um distema de suporte à produção que permita à empresa o 
rastreamento de insumos em todo processo de manufatura, 

aumentando a eficiência e qualidade com redução e 
desperdícios. 

20.  Advansat 2° Acordo R$258.061,74 R$19.354,63 7,5% 

 
 

R$150.000,00 
 

Este projeto tem como principal objetivo explorar a pesquisa e 
desenvolvimento de produtos que tragam inovações para 

plataformas de recepção de TV digital, tais como receptores  de 
TV terrestree/ou satélite, integrados ou não com redes IP. A 
ideia é que esses estudos possam ser diretamente aplicados 

com produtos comerciais e tambpem auxiliem na evolução de 
processos de manufatura para plataformas software 

(middleware) e plicativos embarcados. 

21.  Hi-Mix R$157.849,37 R$11.838,70 7,5% R$00,00 
 

Objetivo desenvolvimento e pesquisa, incluindo investigação, 
prototipação e testes de soluções para contemplar os seguintes 

objetivos: Desenvolvimento de um sistema de software em 
nuvem, composto por um sistema de gestão de operações de 

manutenção e acompanhamento de módulos IIoT. 

22.  Enersystem R$1.292.596,86 R$96.944,76 7,5% 1.095.000,00 
objetivo desenvolver um sistema de suporte a produção que 

permita obter o aumento de eficiência com redução de 
desperdícios em chão de fábrica. 

TOTAL R$ 5.940.983,40 R$ 605.083,97 --XX-- R$ 2.143.804,65 ---X---X-----X-----X------ 
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Projetos Captados: Estimativa x 
Realidade 

Seq. 
 RECEITAS 

Especificação Meta [R$] Resultado [R$ / %] 

1.  Setor Público 2.307.104,55 1.203.966,99 (52,18%) 

2.  Setor Privado / P&D - Pesquisa e 
Desenvolvimento (Projetos L.I.) 10.771.276,91 

 
4.737.016,41 (43,97%) 

 

TOTAIS [R$] 13.078.381,46 
 

5.940.983,40  (45,42%) 
 

	

 

 

COMPARATIVO DE RECURSOS CAPTADOS 
– 2016 x 2019 

	
	
	
	

2016 2017 2018 2019

R$8.138.084,90 

R$14.600.857,30 

R$27.575.403,96 

R$ 5.940.983,40 
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Ensino: Quantitativos de Alunos & 
Receita Bruta 

Seq. 

ALUNOS - 2019 

Curso Número de Alunos  Valores [R$] 

1.  EXCEL BAS, INT E AVANÇADO 2019.1 16 R$5.600,00 

 

2.  INGLÊS UPPER II 4 R$3.656,00 

 

3.  CONVERSATION TRAINING 8 R$3.080,00 

 

4.  CONVERSATION TRAINING 8 R$3.080,00 

 

5.  AUTOCAD 8 R$6.000,00 

 

TOTAIS 73 
 

R$21.416,00 
 

 
 
 
 

Gráficos do Ensino: Quantitativos de 
Alunos 
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Posto de Venda: Demonstrativo de 
Movimentação no Exercício 

 
Item Descrição Mês           Movimento Nota Explicativa 

Entrada Saída Saldo 
1 

Vendas + Taxas Administração do 

PMA / Despesas de Consumo do 

Posto de Venda 

jan/19                526,65             3.827,39  -          3.300,74  

 O status deficitário 
coberto a partir de 
aportes de recursos 

próprios da 
Fundação  

2 fev/19                641,67             4.090,65  -          6.749,72  

3 mar/19            1.081,41             3.960,93  -          9.629,24  

4 abr/19                800,63             3.932,71  -       12.761,32  

5 mai/19                991,98             3.992,90  -       15.762,24  

6 jun/19                748,66             3.932,68  -       18.946,26  

7 jul/19                886,00             4.013,02  -       22.073,27  

8 ago/19                254,91             4.445,93  -       26.264,29  

9 set/19            1.679,46             5.370,48  -       29.955,31  

10 out/19                          -               3.409,02  -       33.364,33  

11 nov/19                          -               3.409,02  -       36.773,35  

12 dez/19                163,65             3.965,67  -       40.575,37  
       

 Resumo   
 1. Saldo Anterior 0,00     
 2. Total de Recebimentos 7.775,02     
 3. Total de Saídas/Despesas   48.350,39   

 4. Resultado Final -40.575,37     
 >>Despesas Assumidas pelo Administrativo da Fundação      

 5.1. Funcionários + Encargos Diretos/Provisão (-) 32.020,07    
 5.2. Espaço Físico - Exercício 2019 (-) 8.888,16    
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Financeiro: Demonstrativo das Despesas Operacionais 
Administrativas – D.O.A 

 

 

Exercício 2019 
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Financeiro: Balancete Financeiro e D.R.E 

 

 

Exercício 2019 
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Reflexões e ponderações finais:  
 

Ao ser finalizado o exercício fiscal e administrativo de 2019, percebe-se que as 

dificuldades da FUNETEC - Fundação de Educação Tecnológica e Cultural da Paraíba, ainda, 

são provenientes de como a Fundação foi entregue no ano de 2014, quando o Conselho 

Curador passou a ser Presidido pelo Professor Cícero Nicácio do Nascimento Lopes, Magnifico 

Reitor do IFPB – Instituto Federal da Paraíba. 

Todas as decisões estratégicas do Conselho Curador, bem como o conjunto de 

decisões administrativas da Superintendência, foram pautadas e tiveram como fundamento 

objetivamente salvaguardar a FUNETEC-PB e seu papel contributivo no Apoio ao IFPB. 

De imediato, a publicidade de procedimentos a respaldar atos administrativos e 

sua transparência quando da efetivação dos atos administrativos, bem como a socialização 

de dificuldade e o envolvimento de todos os colaboradores na perspectiva de superá-la, 

foram atitudes contributiva para fortalecimento da resistência e posicionamento renovado 

da esperança, ano após ano. Dando conta, em suma, que a FUNETEC-PB não abriu mão de 

sua atribuição aos preceitos da legislação, particularmente ao que prescreve a Lei nº 8.958, 

de 1994, mas almeja e faz por onde que sua estabilidade econômica seja alcançada. 

Os dados apurados quando das atividades da Fundação no ano de 2019, são basilares 

para que o Conselho Curador e a Superintendência decidam a estratégia e a execução para 

o ano de 2021, já que neste mês de abril do corrente ano aprecia-se a prestação de contas 

e em outubro estabelece-se o as prioridades do ano seguinte. 

Nesse contexto, para o ano em curso, 2020, os resultados ora apresentados apontam 

que não se poderá olvidar de decisão acerca do funcionamento do Posto de Vendas e das 

atividades de qualificação (Ensino), pois reiteradamente tem causado déficit, provocando 

impacto negativo no resultado da Fundação. 

 Quanto à atividade de assessoramento aos entes federados e à iniciativa privada, 

através de execução de convênios e contratos, estão proporcionando à Fundação o equilíbrio 

orçamentário, inclusive a suportar a liquidação paulatina do enorme passivo. Este 

comprometendo aproximadamente 24% (vinte e quatro por cento) da receita. 

Este relatório, assim, cumpre com sua finalidade, tendo em vista que se presta 

informar à comunidade acadêmica, bem como à sociedade em geral, as atribuições das 

fundações qualificadas como de apoio pela Lei nº 8.958, de 1994, destacando-se o 

assessoramento administrativo e financeiro no desenvolvimento de atividades de ensino, 
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pesquisa, extensão e inovação, assim como o desenvolvimento institucional científico e 

tecnológico das Instituições Federais de Ensino Superior. 

Demonstra-se com este relatório que a captação de recursos extra orçamentários, 

os quais podem ser efetivados pelo IFPB, estão se maximizando. A FUNETEC-PB é, portanto, 

peça chave no auxílio, sobretudo quanto ao gerenciamento administrativo e financeiro. 

O presente relatório é a demonstração de que a FUNETEC-PB tem colaborado com 

o engrandecimento do IFPB, nos projetos que envolvem o ensino, a pesquisa, a extensão e 

a inovação. 

 

 

Anselmo Guedes Castilho 
Superintendente 

 
 
 

 


