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Nota 2019 2018
Ativo Circulante  33.886.405 30.738.567 
Caixa e Equivalentes de Caixa (Próprios)  5  1.025.633  1.344.596 
Caixa e Equivalentes de Caixa (Projetos)  5 30.404.213 24.937.401 
Clientes (Próprios)  6  229.665  237.879 
Clientes (Projetos)  6  1.570.275  3.421.160 
Créditos Diversos (Próprios)   387.254  404.253 
Créditos Diversos (Projetos)  157.458  268.105 
Estoques de Materiais 7  -  125.173 
Estoques de Materiais (Projeto) 7  111.907  - 
Ativo Não Circulante  2.317.317  3.914.312 
Recursos Próprios  10.000  10.000 
Imobilizado (Próprio) 8  987.270  1.465.166 
Imobilizado (Projetos) 8  1.320.047  2.439.146 
Total Do Ativo 36.203.722 34.652.879

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - Em Reais
Nota 2019 2018

Passivo Circulante  40.717.113 40.539.374 
Tributos a Recolher (Próprios) 9  87.279  82.179 
Tributos a Recolher (Projetos) 9  218.302  316.810 
Obrigações Trabalhistas (Próprios) 10  290.320  278.002 
Obrigações Trabalhistas (Projetos) 10  401.958  461.544 
Fornecedores (Próprios) 11  231.824  295.439 
Fornecedores (Projetos) 11  2.856.453  2.830.015 
Recurso de Projetos a Executar 12 36.630.977 36.275.385 
Passivo Não Circulante   1.809.520  - 
Empréstimos Bancários 13  1.809.520  - 
Patrimônio Social  (6.322.911) (5.886.495) 
Patrimônio Social 14 (5.886.495) (1.945.041) 
Déficit do Exercício  (436.416) (1.784.736) 
Ajuste de Exercícios Anteriores - (2.156.718) 
Total Do Passivo  36.203.722 34.652.879

Demonstração do Resultado do Exercício
Nota 2019 2018

Receitas Operacionais Líquidas 15 4.327.172 3.624.303
Outras Receitas 16 1.790.501 289.580
Receitas com Trabalho Voluntário 17 770.400 385.600
Receita Líquida Total 6.888.073 4.299.483
Despesas Operacionais (7.011.273) (5.727.567)
Despesas com Pessoal 18 (2.559.351) (2.878.342)
Despesas Tributárias (44.741) (60.502)
Despesas Gerais e Administrativas 19 (2.443.809) (2.369.708)
Despesas com Devolução e Reversão  
 para Projetos 20 (1.192.972) (33.415)
Despesas com Trabalho Voluntários 17 (770.400) (385.600)
Resultado Operacional Bruto (123.200) (1.428.084)
Resultado Financeiro Líquido 21 (313.216) (356.652)
Déficit do Exercício (436.416) (1.784.736)

FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
CNPJ nº 07.437.996/0001-46

Demonstrações Contábeis - Exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - Em Reais

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Patrimônio Social Superávit/Déficit do Período Ajuste de Exerc. Anteriores Patrimônio Líquido

Saldo em 31 de dezembro de 2017  1.351.147 (3.296.188)  - (1.945.041)
Transferência do Déficit Acumulado (3.296.188)  3.296.188  -  - 
Déficit do Exercício  - (1.784.736)  - (1.784.736)
Ajustes de Exercícios Anteriores  -  - (2.156.718) (2.156.718)
Saldo em 31 de dezembro de 2018 (1.945.041) (1.784.736) (2.156.718) (5.886.495)
Transferência do Déficit Acumulado (1.784.736)  1.784.736  - 
Déficit do Exercício  - (436.416) (436.416)
Ajustes de Exercícios Anteriores (2.156.718)  -  2.156.718  - 
Saldo em 31 de dezembro de 2019 (5.886.495) (436.416)  - (6.322.911)

Demonstração do Fluxo de Caixa
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 2019 2018
Superávit/Déficit Líquido do Exercício (436.416) (1.784.736)
Depreciação / Amortização 171.636 139.271
Imobilizado Recebido em doação  - (371.758)
Superávit/Déficit Líquido do Exercício 
ajustado (264.780) (2.017.223)
Variações de Ativos / Passivos
Valores a Receber (Próprios) 25.213 (172.638)
Estoques (Próprios) 125.173 287.884
Obrigações Próprias (46.197) (1.143.078)
Recursos Próprios (Não Circulante)  - 2.162.718
Ajustes de Exercícios Anteriores  - (2.156.717)
Caixa Líquido Gerado pelas 
 Atividades Operacionais (160.591) (3.039.054)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Compra / Baixa de ativo imobilizado 306.260  - 
Fluxo de Caixa das Atividades 
 de Investimentos 306.260  - 
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Transferência de Projetos (2.274.152) 4.233.397
Empréstimos bancários tomados 1.809.520 -
Fluxo de Caixa das Atividades 
 de Financiamento (464.633) 4.233.397
Caixa e Equiv. de Caixa no Início do Exerc. 1.344.596 150.253
Caixa e Equiv. de Caixa no Final do Exercício 1.025.633 1.344.596
Aumento / Redução Líquida no Caixa e 
 Equivalente de Caixa (318.963) 1.194.343

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis
1. Contexto Operacional: A Fundação de Apoio à Universidade Federal 
de São Paulo (Entidade), entidade de direito privado sem fins lucrativos, 
instituída em 08 de março de 2005, de acordo com a Lei nº 8.958 de 20 
de dezembro de 1994 e o Decreto 5.205 de 14 de setembro de 2004, tem 
como objetivos gerais: I - Celebrar convênios, contratos, acordos, parce-
rias, termos, ajustes e outras formas de estabelecer e colaborar nas rela-
ções entre a Unifesp, instituições de ensino, pesquisa, extensão, fomento 
ou financiamento e outras entidades públicas e privadas, nacionais e in-
ternacionais, empresas e entidades da sociedade civil; II -integrar orga-
nismos multilaterais, consórcios e condomínios de âmbito local, regio-
nal, nacional ou internacional; III - gerenciar, divulgar e apoiar 
programas, planos, projetos e atividades de ensino, pesquisa, extensão, 
desenvolvimento institucional, científico e tecnológico, e inovação das 
Instituições apoiadas; IV -captar recursos, gerenciar recursos externos, 
elaborar prestação de contas e subsidiar relatórios; V - gerenciar, inter-
mediar, divulgar e apoiar a prestação de serviços técnico-científicos, 
tecnológicos, de engenharia, e pedagógicos das Instituições apoiadas, e 
alocará os recursos humanos e materiais próprios, de infraestrutura, equi-
pamentos e de consumo que se fizerem necessários; VI - divulgar, geren-
ciar e apoiar cursos, seminários, congressos e outros eventos de forma-
ção, capacitação, informação e difusão de conhecimentos promovidos 
pelas Instituições apoiadas; VII - fomentar bolsas de ensino, de pesquisa 
ou de extensão e instituir mecanismos de premiação para o estímulo e 
reconhecimento de ações que contribuam para o desenvolvimento cientí-
fico, tecnológico, de inovação, técnico, cultural ou social na relação com 
a sociedade; VIII - apoiar a divulgação do conhecimento científico, tec-
nológico ou artístico através de cursos, eventos e outros meios; IX - 
apoiar a edição, gerenciamento e comercialização de livros, periódicos e 
outras formas de comunicação de textos, dados, som e imagem; X - pro-
mover a aplicação do conhecimento didático, científico, tecnológico, ar-
tístico e cultural através da consolidação, registro e gerenciamento de 
direitos de propriedade intelectual; XI - desenvolver, na forma definida 
pelo órgão competente da Unifesp, todas as atividades necessárias para a 
implantação e operacionalização de Rádio e TV Educativa e Universitá-
ria, com fins educativos, científicos e culturais; XII - organizar e realizar 
concursos vestibulares, concursos públicos, processos seletivos e certifi-
cações para admissão em programas de pós-graduação, especialização, 
ou para provimento de cargos; XIII - apoiar e organizar a captação de 
recursos de agências de fomento e de entidades públicas e privadas, na-
cionais ou internacionais; XIV - apoiar cursos de aperfeiçoamento, for-
mação e capacitação profissional, incluindo os da modalidade de educa-
ção permanente, à distância e de especialização, em consonância com a 
regulação da Instituição apoiada; XV - organizar e executar cursos e 
eventos de formação profissional ou acadêmica, sem conflitos de interes-
ses com a Unifesp ou outra Instituição apoiada; XVI - apoiar ações de 
empreendedorismo, incluindo empresas e ecossistemas de inovação so-
cial e tecnológica, nas áreas de atuação de grupos de pesquisas das Insti-
tuições apoiadas; XVII - criar e gerenciar reservas de capital que viabili-
zem o financiamento de médio e longo prazo para o desenvolvimento 
científico e tecnológico das respectivas Instituições apoiadas; XVIII - 
atuar nas áreas de inovação e proteção à propriedade intelectual, através 
do registro e gerenciamento de direitos de propriedade intelectual; XIX 
- apoiar as atividades educacionais, artísticas, culturais, de sustentabili-
dade socioambiental, bem como as relações institucionais entre a Uni-
fesp, a comunidade universitária e a sociedade, e sua interface com as 
políticas públicas. As atividades desenvolvidas concentram-se basica-
mente na celebração de convênios, contratos, acordos e outras formas de 
colaborar nas relações entre a UNIFESP e instituições de ensino e pes-
quisa. 1.1. Aprovação das Demonstrações Financeiras: As presentes 
demonstrações financeiras foram aprovadas pela diretoria da Entidade 
em 02de maio de 2020, considerando os eventos subsequentes ocorridos 
até esta data. 2. Base de Preparação: 2.1. Declaração de conformidade 
com as normas brasileiras de contabilidade: As demonstrações contá-
beis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as prá-
ticas contábeis adotadas no Brasil e em observância às Resoluções: CFC 
2019/NBCTGEC, que dispõe sobre a estrutura conceitual para relatório 
financeiro e Resolução CFC 2015/ITG2002(R1) que estabelece critérios 
e procedimentos específicos de avaliação, de reconhecimento das transa-
ções e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contá-
beis e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas 
de entidade sem finalidade de lucros. A Entidade elabora suas demonstra-
ções de acordo com o conjunto de normas completas que compreendem 
as normas editadas pelo CFC a partir dos documentos emitidos pelo CPC 
que estão convergentes com as normas do IASB, numeradas de 00 a 999; 
2.2. Base de mensuração: As demonstrações contábeis foram prepara-
das levando em consideração o custo histórico como base de valor, com 
exceçãodos instrumentos financeiros, cujos critérios de reconhecimento, 
mensuração e divulgação estão mencionados na nota explicativa 3.2; dos 
bens eventualmente recebidos em doação e do reconhecimento do traba-
lho voluntário, que são mensurados ao valor justo na data da operação. 
2.3. Moeda funcional e moeda de apresentação: Os itens incluídos nas 
demonstrações financeiras são apresentados e mensurados em Reais 
(R$), moeda do principal ambiente econômico no qual a Entidade atua 
(moeda funcional). 2.4. Uso de estimativas e julgamentos: A elabora-
ção das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil requer que a Administração da Entidade use de julga-
mento na determinação e no registro de estimativas contábeis. Os princi-
pais itens sujeitos a estas estimativas são os registros das Perdas Estima-
das com Créditos de Liquidação Duvidosa, Provisões para Contingência 
e a mensuração do Trabalho Voluntário dos Diretores. A liquidação das 
transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores dife-
rentes dos estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo da 
sua determinação. A Entidade revisa as estimativas e as premissas anual-
mente. 2.5. Mensuração do valor justo: Determinadas políticas da En-
tidade exigem a determinação do valor justo. Quando aplicável, as infor-
mações adicionais sobre as premissas utilizadas na apuração do valor 
justo são divulgadas nas notas específicas àquele ativo ou passivo. 3. 
Principais Práticas Contábeis Adotadas: As principais práticas contá-
beis adotadas na elaboração dessas demonstrações financeiras estão defi-
nidas a seguir: 3.1. Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determi-
na a NBC TG 03 (R3) – Demonstração do Fluxo de Caixa e NBC TG 26 
(R5) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabiliza-
dos neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em 
conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas caracte-
rísticas de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou em até 90 
(noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de 
valor. Neste subgrupo são registradas também as aplicações de liquidez 
imediata,pelos valores originais aplicados acrescidos dos rendimentos 
auferidos até a data do balanço. 3.2. Instrumentos Financeiros: 3.2.1. 
Ativos Financeiros: A Entidade classifica seus ativos financeiros, no 
reconhecimento inicial, sob as seguintes categorias: (a)ao custo amorti-
zado; (b) ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes ou (c) 
a valor justopor meio doresultado. A classificação depende da finalidade 
para a qual os ativos financeiros foramadquiridos. AAdministração de-
termina a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimentoini-
cial. Incluem-se nessa categoria os recebíveis que são ativos financeiros 
nãoderivativos com pagamentos fixos ou determináveis, não cotados em 
um mercado ativo. São incluídoscomo ativo circulante, exceto aqueles 
com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data dobalanço 
(estes são classificados como ativos não circulantes). Os empréstimos e 
recebíveis da Entidadecompreendem as contas a receber de clientes, de-
maiscontas a receber e caixa e equivalentes de caixa, exceto os investi-
mentos de curto prazo. Os recebíveis são contabilizados pelo custo amor-
tizado, usando o método da taxa dejuros efetiva. Tais ativos são avaliados 
pelo custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos emcontra-
partida do “resultado financeiro”. Os ativos financeiros são baixados 
quando os direitos de receber fluxos de caixa dos investimentostenham 
vencido ou tenham sido transferidos neste último caso, desde que a Enti-
dade tenha transferido, significativamente, todos os riscos e os benefícios 
da propriedade. 3.2.2.Passivos Financeiros: A Entidade reconhece os 
passivos financeiros não derivativos inicialmente na data em que são 
originados. Todos os outros passivos financeiros são reconhecidos ini-
cialmente na data de negociação na qual a Entidade se torna parte das 
disposições contratuais do instrumento. A Entidade baixa um passivo fi-
nanceiro quando tem suas obrigações contratuais retiradas, canceladas 
ou vencidas. Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente a 
valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após 
o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo 
custo amortizado por meio do método dos juros efetivos. 3.3. Clientes: 

As contas a receber de clientecorrespondem a valores a receber pela ven-
da de mercadorias, prestação de serviços ou taxas retidas para adminis-
tração dos projetos. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou 
menos, as contas a receber são classificadas no Ativo Circulante. Caso 
contrário, estão apresentadas no Ativo Não Circulante. As contas a rece-
ber são avaliadas no momento inicial por seu valor presente e deduzidas 
da perda estimada com créditos de liquidação duvidosa (PECLD). A PE-
CLD é reconhecida quando existe uma evidência objetiva de que a Enti-
dade não será capaz de cobrar todos os valores devidos de acordo com os 
prazos originais das contas a receber. O valor da provisão é a diferença 
entre o valor contábil e o valor recuperável. 3.4. Estoques: Os estoques 
são avaliados com base no menor valor entre o custo histórico de aquisi-
ção e produção e o valor líquido realizável. 3.5. Ativo Imobilizado: O 
imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico menos depreciação 
acumulada. O custo abrange o preço de aquisição, custos de instalação e 
funcionamento bem como todos os outros relacionados. A depreciação 
de ativos é calculada usando o método linear para alocar seus custos aos 
seus valores residuais durante a vida útil estimada. Ganhos e perdas em 
alienações são determinados pela comparação dos resultados com o valor 
contábil e são reconhecidos na determinação do resultado. 3.6. Fornece-
dores: As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por 
bens ou serviços adquiridos no curso normal das operações, e podem ser 
classificadas como circulantes ou não circulantes em função do prazo de 
pagamento. São registrados pelo valor nominal dos títulos representati-
vos destes créditos e, quando cabível, acrescidos das variações monetá-
rias ou cambiais. 3.7. Recursos de Projetos a Executar: Se referem aos 
recursos vinculados a projetos que representam os saldos líquidos de re-
cebimentos em bancos, aplicações financeiras e valores a receber / reali-
zar que possuem utilização restrita. 3.8. Empréstimos bancários: Após 
o reconhecimento inicial, os empréstimos e financiamentos sujeito a ju-
ros são mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando 
o método da taxa de juros efetivos. Ganhos e perdas são reconhecidos na 
demonstração do resultado no momento da baixa dos passivos e durante 
o processo de amortização da dívida. São classificados como passivo 
circulante, a menos que a Entidade tenha um direito incondicional de 
diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 (doze) meses após a 
data de encerramento do balanço. 3.9. Apuração do Resultado: O resul-
tado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de ven-
da de mercadoria e prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo 
e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros 
fluam para a entidade e assim possam ser confiavelmente mensurados. 
Os rendimentos financeiros e encargos incidentes sobre os ativos e passi-
vos e suas realizações estão reconhecidos no resultado. 3.10: Receitas e 
Despesas: As receitas e as despesas são reconhecidas e apropriadas ao 
resultado de acordo com a sua competência. 3.11. Receitas e Despesas 
com Trabalho Voluntário: Conforme estabelecido no item 19 da ITG 
2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucros, o valor do trabalho vo-
luntário, inclusive de membros integrantes da Administração, deve ser 
reconhecido pelo valor justo da prestação de serviços como se tivesse 
ocorrido o desembolso financeiro. As Receitas com Trabalhos Voluntá-
rios são reconhecidas no resultado do exercício em contrapartida a Des-
pesas com Trabalhos Voluntários. A Entidade registrou receitas e despe-
sas com trabalhos voluntários conforme demonstrado na Nota 
Explicativa nº 17. 3.12. Segregação dos Registros Contábeis: Os regis-
tros contábeis são segregados de forma a permitir a apuração das infor-
mações para prestação de contas exigidas pelas entidades governamen-
tais e usuários em geral. 4. Adoção das novas normas de contabilidade: 
O IASB emitiu / revisou algumas normas IFRS, as quais tem sua adoção 
para o exercício de 2019 ou após. A Entidade está avaliando os impactos 
em suas Demonstrações Financeiras da adoção dessas normas: 4.1. CPC 
00 (R2)– Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro: O CPC 00 
(R2) foi aprovado em 1º de novembro de 2019 e estabelece alterações no 
CPC 00 (R1) – Estrutura Conceitual, emitido em 2011. As principais al-
terações foram as seguintes: (i) define o objetivo do relatório financeiro; 
(ii) as características qualitativas da informação financeira útil; (iii) apri-
moramento nas definições de ativo, passivo, receitas e despesas; (iv) 
critérios para a inclusão/remoção de ativos e passivos financeiros nas 
demonstrações contábeis; (v) orientação sobre as bases de mensuração; e 
(vi) conceitos e orientações sobre apresentação e divulgação. A Entidade 
entende que as alterações não trouxeram impacto significativo em suas 
demonstrações financeiras. 4.2. Revisão dos Pronunciamentos Técni-
cos do CPC nº 13: Estabelece alterações a Pronunciamentos e Interpre-
tações Técnicas principalmente, em relação a: (i) Alterações em função 
da edição do CPC 06 (R2); (ii) Alterações em participações de longo 
prazo em coligada, em controlada e em empreendimento controlado em 
conjunto; (iii) Modificações no CPC 33 (R1) em decorrência de altera-
ção, redução ou liquidação do plano; (iv) Transição para recursos de pa-
gamento antecipado com compensação negativa; (v) Alterações anuais 
procedidas pelo IASB do Ciclo de Melhorias 2015 – 2017; (vi) Altera-
ções anuais feitas pelo CPC para compatibilizar plenamente pronuncia-
mentos anteriormente emitidos às IFRS. Esta revisão é efetiva para o 
exercício iniciado em 1º de janeiro de 2019 e não houve impactos signi-
ficativos para as Demonstrações financeiras da Entidade. 4.3. Revisão 
dos Pronunciamentos Técnicos do CPC nº 14: Estabelece alterações a 
Pronunciamentos, Interpretações e Orientação Técnicos, principalmente, 
em relação a: (i) Alterações em função da edição do CPC 00 (Estrutura 
Conceitual); (ii) Alteração na definição de combinação de negócios no 
CPC 15; (iii) Alteração da definição de omissão material ou divulgação 
distorcida material; (iv) Alteração da denominação do CPC 06 (R2) para 
Arrendamentos. As alterações propostas pela revisão entram em vigor 
em 1º de janeiro de 2020, e a Entidade entende que as alterações não 
trouxeram impacto significativo em sua adoção. 4.4. CPC 06 (R2) / 
IFRS 16 – Arrendamentos: Estabelece impactos de reconhecimento, 
mensuração e divulgação de arrendamentos. Esta norma é efetiva para 
exercícios iniciando após 01/01/2019. No exercício 2019 a Entidade en-
tende que as alterações não trouxeram impacto significativo. 5. Caixa e 
Equivalentes de Caixa: Os saldos de caixa e equivalentes de caixa estão 
compostos da seguinte forma:
Caixa e Equivalentes de Caixa - Próprio 2019 2018
Caixa 2.000 1.498
Bancos – Contas Correntes (a) 343.764 937.553
Aplicações Financeiras 679.869 405.545
Total Geral 1.025.633 1.344.596
Caixa e Equivalentes de Caixa – Projetos 2019 2018
Bancos e Aplicações Financeiras 30.404.213 24.937.401
Total Geral 30.404.213 24.937.401
(a) Em 2018, o saldo encerrou com em R$ 937.553 devido a uma en-
trada em 28/12/2018 no valor de R$ 850.000 referente a recursos para 
execução do projeto Fé Supera.O saldo foi transferido para conta do 
referido projeto em janeiro de 2019. (b) Desconsiderando a entrada no 
valor de R$ 850.000 (demonstrada no item anterior) o saldo de Caixa 
e Equivalentes Próprios é conforme demonstrado pela tabela a seguir:
Caixa e Equivalentes de Caixa - Próprio 2019 2018
Caixa 2.000 1.498
Bancos – Contas Correntes (a) 343.764 137.553
Aplicações Financeiras 679.869 405.545
Total Geral 1.025.633 544.596
Em 2019, o aumento efetivo de caixa e equivalentes (recursos próprios) 
foi de R$ 481.037 e ocorreu, principalmente, em virtudedos emprésti-
mos bancários tomados (nota explicativa 13 – Empréstimos bancários). 
6. Clientes: As contas a receber estão apresentadas conforme quadro
a seguir: Contas a Receber - Próprios 2019 2018
Clientes (a) 246.263 237.879
(-) Perdas Estimadas com Créditos de 
 Liquidação Duvidosa (b) (16.598)  - 
Total 229.665 237.879
Contas a Receber - Projetos 2019 2018
Clientes (a) 2.088.664 3.648.070
(-) Perdas Estimadas com Créditos de 
 Liquidação Duvidosa (b) (518.389) (226.910) 
Total 1.570.275 3.421.160
(a) Abertura dos saldos por vencimento: 
Idade dos títulos Próprios Projetos
A vencer  59.400  624.276 
Vencidos em até 30 dias  86.191  235.802 
Vencidos entre 30 e 90 dias  38.144  254.053 
Vencidos entre 91 e 180 dias  45.930  463.991 
Vencidos entre 181 e 365 dias 16.598  510.540 
Totais 246.263 2.088.663
(b) Mudança nos critérios de constituição de perda (PECLD): Os 

critérios de constituição de PECLD (Perdas estimadas com Créditos 
de Liquidação Duvidosa) de projetos foram alterados em 2019. A nova 
política prevê critérios específicos para cada projetolevando em con-
sideração não só os dias de atraso, mas também o prazo de vigência 
do projeto e os custos de cobrança. 7. Estoques: Os estoques de livros 
foram valorizados com base no custo médio:
Estoques 2019 2018
Estoques de Materiais (Livros) (Próprios) - 125.173
Estoques de Materiais (Livros) (Projeto) 111.907 -
Total Contas a Receber 111.907 125.173
O estoque de materiais próprios da Entidade foi liquidado integralmen-
te.Os produtos da Loja FapUnifesp foram doados e os estoques de livros 
migraram para conta contábil de projeto devido ao contrato estabelecido 
com a Editora Unifesp, que passou a ser administrado como qualquer 
outro projeto dentro da instituição. 8. Imobilizado: O Imobilizado FAP 
é composto pelos seguintes saldos:

Imobilizado Custo
Depreciação 
Acumulada

Saldo em 
12/2019

Saldo em 
12/2018

Aparelhos Telefônicos 4.410 (1.740) 2.670 3.105
Computadores e 
 Periféricos 144.502 (105.324) 39.178 376.962
Equipamentos Médicos 72 (72) - -
Imóveis 892.949 (203.949) 689.000 739.988
Instalações 164.850 (73.260) 91.590 109.905
Máquinas e 
 Equipamentos 159.475 (126.514) 32.961 64.725
Móveis e Utensílios 208.752 (88.842) 119.910 144.157
Veículos 47.096 (35.135) 11.961 21.300
Intangível 10.432 (10.432) - 5.024

Total de Imobilizado 
 

1.632.538  (645.268) 987.270  1.465.166
O Imobilizado Projeto é composto pelos seguintes saldos:

Imobilizado Custo
Depreciação 
Acumulada

Saldo em 
12/2019

Saldo em 
12/2018

Aparelhos Telefônicos 99.872 (32.465) 67.407 78.182
Computadores e  
 Periféricos 1.411.952 (862.651) 549.301 1.176.023
Equipamentos Médicos 598.822 (351.995) 246.827 477.865
Instalações 64.046 (28.461) 35.585 42.700
Máquinas e Equipa-
mentos 423.332 (255.222) 168.110 320.439
Móveis e Utensílios 394.126 (150.593) 243.533 301.184
Intangível 128.872 (119.588) 9.284 42.753
Total de Imobilizado 3.121.022  (1.800.975) 1.320.047 2.439.146
Em 2019, foi realizado grande esforço para doação de imobilizado de 
projetos. Atualmente, todo imobilizado adquirido para projeto (com 
vida útil superior a 5 anos e com valor superior a 1.200) é doado au-
tomaticamente para a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). 
O saldo de imobilizado existente se refere à materiais adquiridos nos 
exercícios anteriores e que não passaram por este trâmite. Os bens 
ainda registrados como imobilizado da Entidade serão gradativamen-
te doados,para a Unifesp,à medida em que forem sendo executados os 
procedimentos, junto à divisão de Patrimônio da Unifesp, de localização 
do ativo e identificação do terceiro que está com a posse do bem. Em 
2020, os bens totalmente depreciados serão baixados, com comunicação 
à comunidade acadêmica e projetos, no intuito de formalização da não 
responsabilidade da Fundação sobre manutenção e deslocamento desses 
materiais. 9. Tributos a recolher: As obrigações tributárias são com-
postas pelos saldos a seguir:
Obrigações Tributárias - Próprios 2019 2018
INSS a recolher 12.602 11.157
FGTS a recolher 14.674 14.278
IRRF s/ folha a recolher 22.838 19.418
IRRF s/ serv. a recolher 528 476
INSS Retido na fonte a recolher 641 610
Contribuição Assistencial 44 44
ISS Fonte a Recolher 122 443
PIS s/ folha a recolher 1.979 1.970
ISS a recolher faturamento - 1.867
PCC a recolher 2.067 4.742
ICMS a recolher 718 217
IRRF s/ Aluguel 22 94
ISS s/ autônomos a recolher 6.034 5.354
IR s/ autônomos a recolher 1.310 93
INSS s/ autônomos a recolher 23.700 21.416
Total Geral 87.279 82.179
Obrigações Tributárias - Projetos 2019 2018
INSS a recolher 16.923 21.016
FGTS a recolher 22.158 26.492
IRRF s/ folha a recolher 44.270 39.247
IRRF s/ serv. a recolher 2.939 398
Contribuição a recolher 479 310
ISS Fonte a Recolher 2.049 995
ISS a recolher - 17.007
PIS s/ folha a recolher 2.772 3.227
PCC a recolher 14.535 28.459
INSS Retido na Fonte a Recolher 41 -
ICMS a Recolher 6.664 -
ISS s/ autônomos a recolher 15.442 25.740
IR s/ autônomos a recolher 34.602 60.580
INSS s/ autônomos a recolher 55.428 93.339
Total Geral 218.302 316.810
10. Obrigações Trabalhistas: O saldo de obrigações trabalhistas está 
representado a seguir:
Obrigações Trabalhistas – Próprios 2019 2018
Salários a Pagar 95.329 91.490
Autônomos a Pagar 1.645 477
Provisão de Férias 193.346 186.035
Total Geral 290.320 278.002
Obrigações Trabalhistas – Projetos 2019 2018
Salários a Pagar 145.150 193.453
Autônomos a Pagar 2.033 1.524
Provisão de Férias 254.775 266.567
Total Geral 401.958 461.544
11. Fornecedores: O saldo de fornecedores está composto da seguinte 
forma:
Fornecedores - Próprios 2019 2018
Fornecedores 220.302 231.072
Seguros a Pagar 4.579 -
Adiantamento de Clientes 6.943 64.367
Total a Pagar 231.824 295.439
Fornecedores - Projetos 2019 2018
Fornecedores 693.515 891.994
Repasses a Pagar 809.233 731.407
Adiantamento de Clientes 1.061.814 657.439
Ressarcimento Projetos 291.891 549.175
Total a Pagar 2.856.453 2.830.015
12. Recursos de Projetos a Executar: A posição patrimonial dos recur-
sos de projetos está demonstrada no quadro a seguir:
Ativo 2019 2018
Caixa e Equivalentes 30.404.213 24.937.401
Clientes 1.570.275 3.421.160
Créditos Diversos 157.458 268.105
Estoques de Materiais 111.907  - 
Imobilizado 1.320.047 2.439.146
Total Do Ativo 33.563.900 31.065.812
Passivo 2019 2018
Tributos a Recolher 218.302 316.810
Obrigações Trabalhistas 401.958 461.544
Fornecedores 2.856.453 2.830.015
Recurso de Projetos e Executar (a) 36.630.977 36.275.385
Total Do Passivo 40.107.690 39.883.754
Diferenças entre Ativo e Passivo (b) 6.543.790 8.817.942
Diminuição da Diferença em 2019 (c) 2.274.152
(a) Movimentação dos Recursos de Projetos a Executar 
Recursos 2019 2018
Recursos Recebidos 403.625.628 364.467.439
Recursos Aplicados (366.994.651) (328.192.054)
Saldo 36.630.977 36.275.385
(b) Considerações sobre as Diferenças entre Ativo e Passivo e os 
procedimentos de conciliação executados: A diferenças entre ativo 
e passivo das contas de projeto ocorreram, na sua maioria, por conse-
quência de fragilidades nos controles internos que permitiram que os 
projetos fossem executados mesmo sem saldo disponível. Nestes casos, 
os projetos sem recursos eram financiados pelos projetos com saldo 
positivo para execução. Os projetos com saldo disponível, porém sem 
caixa suficiente (devido ao financiamento de outros projetos) eram, por 
sua vez, financiados com recursos próprios da Entidade, o que culminou 
nas diferenças contábeis que afetam o balanço até 2019. No final do 
exercício de 2018, houve a assinatura do Termo de Ajuste de Conduta 
entre a Entidade e o Ministério Público do Estado de São Paulo. Em 
2019, houve alteração da diretoria administrativa que instituiumudanças 
no organograma, procedimentos e políticas internas com o intuito de 

conciliar os saldos dos recursos dos projetos administrados, aumentar 
a transparência da prestação de contas e reduzir os riscos de erros e 
fraudes. Os procedimentos executados para conciliação dos saldos dos 
projetos ocorreram primeiramente na identificação dos projetos sem 
formalização de vínculo contratual.Estes projetos foram baixados e de-
sativados e seus saldos foram (a) glosados e registrados como Receita 
Própria da FAP (nota explicativa 16 item a), quando superavitários e 
(b) baixados como despesa própria (nota explicativa 20 item a), quando 
deficitários. Em resumo,o efeito destes ajustes no resultado de 2019 da 
Entidade (Recursos Próprios) foi o demonstrado a seguir:

Descrição 
Valor  

em R$
Receita de Projetos glosados superavitários  
  (nota explicativa 16a) 1.551.336
Despesa de projetos glosados deficitários  
  (nota explicativa 20a) (844.675)
Efeito da conciliação registrado no Resultado em 2019 706.661
As glosas de saldo foram realizadas com base no art. 60 da Lei 8.666/93, 
que institui normas para licitações e contratos da Administração Públi-
ca, que diz: “Parágrafo único.  É nulo e de nenhum efeito o contrato 
verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras de pronto 
pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% (cinco 
por cento) do limite estabelecido no art. 23, inciso II, alínea “a” desta 
Lei, feitas em regime de adiantamento.” (grifo nosso). A Entidade, com 
base no dispositivo legal mencionado acima e com base na opinião de 
seus assessores jurídicos, entende não haver risco provável de perda fi-
nanceiraem função de eventual contestação, por parte dos pesquisadores 
dos referidos projetos, dos valores glosados. Por este motivo, não foram 
constituídas provisões de perda no passivo. Em 2020, será efetuada 
nova análise pela Diretoria a fim de verificar a necessidade de cons-
tituir provisões neste sentido. Outras medidas foram implementadas 
como:alteração nas políticas dos departamentos de gestão de projetos 
a fim de impedir que sejam executados projetos sem contrato e plano 
de trabalho definidos,alterações dos procedimentos de compras com 
o intuito de limitar os gastos de projetos ao saldo da rubrica e evitar 
fraudes nesses processos, criação de canal de denúncias, identificação 
da necessidade da criação de departamento de auditoria interna contí-
nua (que tem início previstopara o segundo semestre de 2020), entre 
outras medidas. Parte significativa das mudanças ocorreram no último 
trimestre de 2019 e, portanto, serão acompanhadas pela Administração 
para verificação das oportunidades de aprimoramento (de políticas, de 
procedimentos e sistêmica) e verificação do cumprimento dos novos 
princípios pelos colaboradores. (c) Considerações sobre a diminuição 
da diferença entre Ativo e Passivo em 2019: As diferenças entre ativo 
e passivo diminuíram no montante de R$ 2.274.152em 2019 (diferenças 
nos montantes de R$ 6.543.790 em 2019 e R$ 8.817.942 em 2018)o que 
demonstra o efeito do esforço da Administração em conciliar os saldos 
e a necessidade da continuidade dos processos de conciliação em 2020 
(onde será possível verificar a maior parte dos efeitos dos ajustes). (d) 
Questionamentos sobre prestação de contas de exercícios anterio-
res: Em maio de 2019, a Entidade passou a ser questionada sobre al-
gumas prestações de contas de exercícios anteriores (início de vigência 
entre 2010 e 2018) em relação a algumas dezenas de projetos adminis-
trados pela Entidade. O valor total dos contratos cujas prestações não 
foram aprovadas ou reprovadas perfazem um total de R$ 93.319.481 
em recursos administrados pela Entidade. Muito embora não seja pos-
sível mensurar com confiabilidade o risco de passivos decorrentes de 
eventuais descumprimentos contratuais ocorridos em exercícios ante-
riores, a Entidade entende que o valor do risco talvez esteja limitado aos 
percentuais auferidos como receita própria de cada projeto. O risco é 
aumentado em função da complexidade de obter comprovantes de paga-
mentos antigos. 13. Empréstimos Bancários: O valor de R$ 1.809.520 
representa o montante da dívida em 31/12/2019 decorrente da contrata-
ção de um empréstimo, em 2019, junto ao Banco do Brasil.Isto permitiu 
a manutenção do capital de giro da Entidade bem como o pagamento das 
dívidas com projetos e outros fornecedores em atraso. O detalhamento 
da operação está demonstrado na tabela a seguir:

Modalidade Valor Vencimento
Parcela 

Fixa (R$)
Taxa de 

Juros (a)
Garantias 

(b)
Capital de 
Giro 2.000.000 18/02/2023  47.619,00 Pós fixado

Hipoteca 
Cedular

(a) Os encargos financeiros dos empréstimos são pós fixados e corres-
pondem a 212,37% da taxa média dos Certificados de Depósitos Inter-
bancários (CDI); (b) Como garantia dos empréstimos foram alienados, 
através de emissão de cédulas hipotecárias, 08 conjuntos comerciais 
(localizados no edifício da sede da instituição) e 01 casa. 14. Patrimô-
nio Social: O patrimônio social é apresentado em valores atualizados 
e compreende o Patrimônio Social anterior, acrescido do superávit ou 
déficit ocorrido. 15. Receita Operacional Líquida: A receita líquida da 
Fundação de Apoio da Universidade Federal de São Paulo é apresentada 
abaixo com seus respectivos saldos:
Receita Líquida 2019 2018
Receita Bruta 4.364.270 3.652.942
Receitas Administrativas – FAP (a) 4.022.786 3.263.146
Receita com vendas de mercadorias e serviços (b) 341.484 389.796
Deduções da Receita Bruta (37.098) (28.639)
Tributos incidentes sobre a venda de mercadorias (93) (6.644)
Tributos incidentes sobre a prestação de serviços (37.005) (21.995)
Total Receita Líquida 4.327.172 3.624.303
(a) Se referem às taxas de administração cobradas para administração 
dos projetos.Esta é a principal fonte de captação de recurso da Entida-
de; (b) São as receitas auferidas dos contratos de prestação de serviço, 
para fiscalização e aplicação de prova Coremu/Coremu) e das vendas de 
produtos da Loja FAP, que foi liquidada em 2019; 16. Outras Receitas: 
A composição do saldo de Outras Receitas está demonstrada a seguir:
Outras Receitas 2019 2018
Receita de Projetos glosados superavitários (a) 1.551.336 -
Reembolso de Despesas de Projeto e  
  Transferências de saldo  92.463 -
Recebimentos e créditos não identificados 146.702 289.580
 Total 1.790.501 289.580
O saldo representa o resultado positivo da conciliação que está sendo 
realizada pela Entidade. É originado da glosa dos projetos sem contrato 
que possuíam saldo a executar. O detalhamento sobre os procedimentos 
de conciliação dos saldos e demais assuntos relacionados podem ser 
verificados na nota explicativa 12 – Recursos de Projetos a Executar. 
17. Trabalho Voluntário: Em 2019, houve a prestação de serviço não 
remunerada por parte dos membros da diretoria no valor estimado de 
R$ 770.400. Conforme disposto no item 19 da ITG 2002 (R1) – Enti-
dade sem Finalidade de Lucros, o valor do trabalho voluntário deve ser 
reconhecido pelo valor justo da prestação de serviços como se tivesse 
ocorrido o desembolso financeiro. 18. Despesas com Pessoal: As des-
pesas com pessoal estão apresentadas no quadro a seguir:
Despesas com Pessoal 2019 2018
Folha de Pagamento (Salários e outros  
 vencimentos) 1.845.051 2.136.700
Benefícios e Assistências 527.188 503.215
Encargos Sociais 187.112 238.427
Total 2.559.351 2.878.342
19. Despesas Gerais e Administrativas: As despesas gerais e adminis-
trativas estão apresentadas no quadro a seguir:
Despesas Gerais e Administrativas 2019 2018
Despesas Gerais e Administrativas (838.192) (577.696)
Despesas com Serviços (1.224.333) (1.176.011)
Despesa c/ estoque de Mercadorias 11.055 (287.884)
Depreciação/Amortização (171.636) (139.271)
Reversão de Receita cobrada a maior (46.999) (200)
Outras Despesas (173.704) (188.646)
Total (2.443.809) (2.369.708)
20. Despesas com Devolução e Reversão de Projetos: As despesas 
de reversão e devolução para projetos estão demonstradas no quadro 
a seguir:
Despesas de Reversão e Devolução (Projetos) 2019 2018
Devolução de saldo (via GRU UNIFESP) (6.711) -
Glosas de Projetos com saldo negativo (a) (844.675) -
Devolução de saldo de projeto (despesas pagas  
  em duplicidade) (104.201) (33.415)
Multa Projeto “Explorando o Ensino” (40.256) -
Multa paga à FINEP (103.166) -
Multa para à ICSEMIS (93.963) -
Total (1.192.972) (33.415)


