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O Fundo Patrimonial do CEng foi fundado graças a
persistência e ao empenho de alunos e egressos
desta Casa. Sou muito grata por ter tido a
oportunidade de acompanhar a transformação
desse sonho em realidade. Que muitos projetos da
Unidade possam se concretizar a partir dessa
brilhante ideia!
Isabela Andrade, ex-diretora do CEng e atual
Reitora da UFPEL (2021)
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1.Palavra da Diretoria
Aos Doadores, Diretores, Conselheiros e
apoiadores.
de Engenharias da Universidade Federal
Um dos caminhos para a implantação do
bem é cultivar atitudes nobres em nossas
vidas, uma vez que, tudo que fazemos
influencia na vida do próximo.
É com imensa satisfação e com a certeza do
cumprimento da missão que gostaríamos de
agradecer o interesse pelo Fundo Patrimonial
do CEng. A iniciativa é uma das mais

de Pelotas (UFPel).
Toda doação que recebemos foi e sempre
será o maior impulso para ampliar nosso
legado.
Afim de potencializar o crescimento,
estamos planejando outras formas de
disseminar a ideia do Fundo Patrimonial do
CEng. Seja por meio de cartas e e-mails,

importantes da história da nossa Faculdade e
seu sucesso está totalmente atrelado à

ou por meio de propagandas e eventos,
estamos buscando atrair cada vez mais
pessoas para a causa e assim consolidar a

participação de todos.
Ser um Fundo Patrimonial significa que, tudo
o que conquistamos, só se realiza com o
apoio da sociedade e seus doadores.
Tudo isso ficou ainda mais evidente em 2020,
quando a pandemia do Covid-19 virou uma
dura realidade porém, desistir nunca foi um
opção. Aceleramos, e nos doamos!
Em 2020 o nosso país precisou, como nunca,
da união de todos, da velocidade de inovação
e força do exemplo de nossos cidadãos,
empreendedores e empreendedoras.
Assim como no nosso contexto individual,
para agir na sociedade e abordar problemas
sociais que nos incomodam, precisamos nos
empoderar como agentes transformadores,
protagonistas, cuja jornada, em seus altos e
baixos, pode ter um impacto muito maior do

atuação do Fundo na realidade da UFPel.
E não poderíamos deixar de agradecer,
um a um, por serem grandes exemplos
para o país.
Obrigado a todos e todas que construíram,
e constroem a cada dia, o Fundo
Patrimonial do CEng. O futuro depende,
como nunca, do nosso trabalho.
Wesllen Moraes Völz
Presidente do Fundo Patrimonial do CEng
Bruna Born Pureza
Vice-presidente do Fundo Patrimonial
do CEng

que poderíamos ter imaginado a princípio. E,
nesse cenário, tivemos a sorte de existirem
pessoas que foram esses agentes
transformadores, doando não só horas e
conhecimento, como também capital para
que a gente continuasse apoiando o Centro
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2.Quem Somos
O Fundo Patrimonial do CEng nasceu de um sonho de alunos, ex-alunos e professores
que acreditam que podem mudar o Centro de Engenharias. O Fundo, criado em 2019
por alunos e ex-alunos, capta recursos para financiar projetos de pesquisa e bolsas de
estudo para alunos do CEng.
Constituído como uma Associação Privada, possui total autonomia nos recursos e sua
administração conta com um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo. Ambos
trabalhando juntos para deixar um legado ao Centro de Engenharias.
Sua forma de captação e aplicação de recursos, torna o Fundo uma fonte de
investimento ao Centro de Engenharias perene e transparente.

Nossa Missão
"Complementar a formação dos alunos do CEng para que liderem
as transformações do futuro."

Nossa Visão
"Ser uma referência na gestão de recursos para apoio ao
desenvolvimento de alunos de ensino superior do sul do Brasil."

Nossos Valores
"Desenvolvimento dos alunos do CEng em primeiro lugar.
Autonomia total na utilização dos recursos.
Sustentabilidade econômica, social e ambiental.
Transparência em nossas ações.
Integridade com todos os públicos.
Governança em nossa gestão."
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3.Centro de Engenharias (CEng)
O Centro de Engenharias, criado em 06 de
março de 2009, abriga atualmente 9 cursos
de graduação em engenharia e 1 curso
tecnólogo, tendo como objetivo por meio do
ensino, pesquisa e extensão, proporcionar
formação e qualificação profissional e
produzir conhecimento nas suas áreas de

1.827
Alunos de Graduação
e Pós-Graduação

competência.
O Centro de Engenharias (CEng) é o maior
centro acadêmico da Universidade Federal
de Pelotas, contando com cerca de 1.827
alunos de graduação e pós-graduação. O
CEng também possui um amplo trabalho de

117

Professores efetivos e substitutos

pesquisa no setor da engenharia, com 152
projetos em andamento.
Em Execução por alunos e professores
100

91

10
10 cursos na área da engenharia
(9 de graduação e 1 tecnólogo)

75

12

50

29

Laboratórios de engenharia

32

25

0

Projetos de Extensão

Projetos de Ensino

Projetos de Pesquisa

4

Prédios para Uso
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4.Governança e Transparência
O

Fundo

Patrimonial

do

CEng

foi

constituído seguindo expressamente a Lei
13/800 que dispõe sobre a criação e
finalidade dos Fundos Patrimoniais no
Brasil. Seguimos modelos internacionais e
nacionais de gestão, baseando-se em
Fundos com larga experiência no setor.

Assembleia Geral
A Assembleia Geral é o órgão soberano de
deliberação da Associação. As grandes
decisões serão tomadas na Assembleia
Geral, onde as escolhas serão feitas
democraticamente. Cabe a essa estrutura
escolher a Diretoria Executiva e o Conselho
Fiscal.

Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal é responsável por
analisar todos os documentos e relatórios
financeiros emitidos pela Diretoria e de
Investimentos, averiguando a veracidade
dos relatórios para que não haja erros ou
fraudes. Será composto por 3 integrantes
eleitos em Assembleia Geral.

Conselho Consutivo
O Conselho Consultivo terá 19 (dezenove)
ou mais cadeiras reservadas, cabendo ao
Conselho Consultivo analisar os projetos
que serão financiados por edital próprio da
Associação, como também analisar e emitir
políticas de organização e prioridades para
a Diretoria.

Diretoria Executiva
A Diretoria Executiva tem como função
administrar o Fundo e seus recursos com
idoneidade e sabedoria. Os diretores têm a
responsabilidade de captação de recursos e
decisão de onde serão investidos. Por fim,
cabe a Diretoria Executiva a total
transparência do Fundo através da
apresentação de relatórios anuais e a
contratação de empresas para realização
de Auditoria Independentes das finanças do
Fundo.

Comitê de Investimentos
Compete ao Comitê de Investimentos
definir como serão feitos os investimentos
do Fundo Patrimonial; elaborar e revisar a
Política de Investimento da Associação e
submetê-lo a Diretoria; submeter as
definições de investimento a Diretoria;
indicar e acompanhar o trabalho em caso
de haver gestora contratada para o Fundo
Patrimonial. Será composto por no máximo

*O Comitê de Investimentos só será criado

3 integrantes.

quando o Fundo atingir R$ 5 milhões de Capital.
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5.O Fundo na mídia
Jornal da UFPel
O Fundo Patrimonial do CEng é um projeto
que, durante a sua fundação, por seu
caráter inovador, chamou a atenção da
comunidade acadêmica e interessados pela
cidade de Pelotas.
Dia 25 de maio de 2020 a Pró-Reitoria de
Gestão da Informação e Comunicação Coordenação de Comunicação Social
lançou uma matéria falando sobre a
iniciativa de ex-alunos do CEng para criação
do Fundo.

Ex-alunos criam
Fundo para
financiar projetos
no CEng

Rádio Cultura - 1320AM
No dia 28 de setembro o Programa Café
Empreendedor, através da Rádio Cultura
1320AM, realizou uma entrevista com os
Diretores David Alves e Yuri Crizel sobre a
iniciativa do Fundo Patrimonial do CEng.
No programa foi apresentado a história dos
Fundos Patrimoniais no Brasil e no mundo,
bem como sua missão e como ele irá captar
recursos para financiar projetos no CEng.
Diretor de Rel. com o CEng - David Alves (à esquerda)
Diretor de Investimentos - Yuri Crizel (à direita)

Os fundos patrimoniais são uma importante alternativa para o
financiamento de atividades acadêmicas para as universidades.
- Café Empreendedor
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6.Instituição de Caridade Reconhecida
O processo de reconhecimento pela plataforma PayPal iniciou em 2020, quando foram
enviados diversos documentos do Fundo Patrimonial do CEng para a empresa.
Esse reconhecimento do PayPal como Instituição de Caridade Confirmada, torna o
Fundo uma organização de confiança e com credibilidade as demais organizações e
empresas do país.
As vantagens para o Fundo patrimonial do CEng são:
Taxa de pagamentos na plataforma reduzida para 3,25%+ R$ 0,15 por doação;
Inscrição do Fundo Patrimonial do CEng no Partner Fundraising Platform do
PayPal, no qual conecta nossa Associação a sites de arrecadação de recursos
online e, mais importante do que isso, a mais doadores. Os doadores fazem doações
a Associação no PayPal e em outros sites parceiros, e as doações são enviadas
diretamente à conta do PayPal do Fundo Patrimonial do CEng.
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A Engenharia carece de muitos incentivos e o
Fundo Patrimonial vem para alavancar essa área
fundamental para o crescimento do país e assim
investir no sonho de cada um dos alunos, técnicos
e professores.
Valmir Risso, professor do Centro de Engenharias
e doador.

7.Nossos números
Em 2020 recebemos ao total 35 doações. A campanha iniciou com diversas doações
pontuais que alavancaram o valor arrecadado do fundo, mas com o tempo, essas
doações foram reduzindo em função da impossibilidade de efetuar a campanha
planejada em função da Pandemia de COVID-19, a qual limitou a divulgação e
prospecção de novos doadores.
Ao final do ano foi arrecadado o valor total bruto de R$ 2.465,54, abaixo o gráfico
demonstra a captação bruta de recursos mensalmente.

Doação bruta em cada mês de 2020

R$ 1.466,43

R$ 1.500

R$ 1.000

R$ 918,07

R$ 500

R$ 67,21
R$ 0

set/20

out/20

nov/20

R$ 14,21
dez/20

*Em set/2020 o PayPal transferiu R$ 0,18 e R$ 0,20 para confirmar a conta do Fundo no Banco do Brasil.

A campanha iniciou-se com doações crescentes, mas que reduziram posteriormente em
função da impossibilidade de campanha presencial, a qual objetivava aumentar o
número de doações ao fundo patrimonial.
Para manutenção das plataformas foi necessário o pagamento de taxas e tarifas,
tanto para a manutenção da conta bancária, como tarifas de operação de cartão de
crédito. As taxas e tarifas são demonstradas abaixo, por plataforma.
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Tarifas Mensais por plataforma
PayPal
Stripe
Banco do Brasil
R$ 60,00

R$ 60

R$ 60,00

R$ 60,00

R$ 40
R$ 29,14

R$ 26,51

R$ 20
R$ 0

R$ 6,67

R$ 3.00

set/20

R$ 1,28 R$3,12

out/20

nov/20

R$ 1,28

dez/20

*No mês de setembro não ocorreu cobrança de taxa pelo Banco do Brasil.
**No mês de dezembro não houve doação pelo Stripe, logo, não teve taxas.

Tendo sido apresentadas as receitas brutas, taxas e tarifas, é possível determinar a
receita líquida mensal ao longo dos meses.
No gráfico abaixo, é possível verificar que o Fundo Patrimonial do CEng finalizou o ano
de 2020 com custos mínimos de operação e com um valor líquido de R$ 2.214,54. A
Gestão se propôs a manter a Associação com custos mínimos, prezando pelo capital do
Fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido Acumulado
Patrimônio Líquido Acumulado
Custo de Operação Mensal
R$ 2.500

R$ 2.259.18

R$ 2.261,99

R$ 2.214,92

R$ 2.000
R$ 1.500
R$ 1.000

R$ 885,93

R$ 500
R$ 0
R$ -500

-R$ 32,14

set/20

-R$ 93,18

out/20

-R$ 64,40

nov/20

-R$ 61,28

dez/20
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Número de doações
Como mencionado anteriormente, o Fundo Patrimonial do CEng recebeu durante todo o
ano de 2020, 35 doações. O gráfico abaixo demonstra a quantidade de doações
mensalmente.
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nov/20

dez/20

Avaliando as doações recebidas durante o ano-base de 2020, é possível verificar uma
queda nas doações nos meses de novembro e dezembro. Esta situação se explica pela
situação econômica do país com a pandemia do Covid-19. Outro fator foi a saída de
alguns voluntários da captação de recursos no final do ano.

Origem das doações
Os doadores do Fundo Patrimonial se dividiram entre alunos, professores, ex-alunos e
pessoas de fora do meio acadêmico. Ao todo, tivemos doações de pessoas de 6 cursos
distintos, podemos ainda identificar o número de doações por curso, o qual se distribuiu
da seguinte forma:
Quantidade absoluta de doações por curso
Eng. de Petróleo
Eng. Civil
Eng. Geológica
Eng. Agrícola
Eng. Ind. Madeireira
Eng. Amb. e San.
Outros/Fora
0

5

10

15

20

*Quantidade absoluta com doações de alunos, ex-alunos, professores e doadores externos.
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Tipos de doações
Além da identificação da origem das doações por curso, foi possível identificar a
periodicidade das doações. A grande maioria das doações foram realizadas de maneira
única, com apenas 20% de doadores recorrentes no período.
Recorrentes
20%

Doaram uma vez
80%

Doação de Docentes ao Fundo
O Centro de Engenharias conta atualmente com 117 professores, sendo 113 efetivos e 4
substitutos. O Fundo Patrimonial do CEng sempre acreditou que a doação dos
professores poderia se tornar um exemplo, e como consequência principal, incentivar
mais de 1,2 mil egressos do CEng a doarem para o Fundo.
Entretanto, a doação dos docentes é pequena quando comparada com a sua totalidade.
No ano de 2020, apenas 9 professores (as) realizaram alguma doação ao Fundo.

Dos 117 professores, apenas 9 realizaram
doações.

Porcentagem de professores
doadores

7,6%
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8.Próximos Passos
Novo ano, novas metas!
O Fundo Patrimonial do CEng conseguiu

Eventos Online

realizar grandes feitos. Do princípio da
criação até o final de 2020, o projeto

Visando aproximar o Fundo Patrimonial da

inovador, se tornou um organização mais
forte e confiável pela comunidade do CEng.
Devido a pandemia do Covid-19, muitas
ideias que seriam implementadas e eventos
foram adiados. A Diretoria realizou uma
análise do ano-base de 2020 e ficou claro
que podíamos ter realizado muito mais.
Através dessa análise foi criado um
Planejamento Estratégico 2021, onde
consta todas as principais metas para o ano.

comunidade acadêmica, a Diretoria planeja
realizar alguns eventos onlines durante o
ano. Os eventos teriam o foco na história e
missão do Fundo.

Edital para novos voluntários
O Fundo irá lançar um Edital para novos
voluntários em março. Está previsto também
um edital para treinar os futuros Diretores
(as) que irão assumir a próxima Gestão
(2022-2024). Lembrando que a nova
Diretoria deve ser aprovada em Assembleia
Geral.

Meta de Captação em 2021
Depois de analisar o cenário econômico e
da pandemia do Covid-19, a Diretoria
compreendeu que é possível aumentar a
captação de recursos com egressos e
empresas. A Meta de Captação em 2021
ficou estabelecida no valor de R$ 20.000,00
(vinte mil reais).

Primeira Auditoria Contábil
Seguindo a Política de Transparência o
Fundo Patrimonial do CEng firmou parceria
pró bono com uma empresa de
contabilidade independente para realizar a
Auditoria Contábil de 2020.

Captação com empresas
Esse ano a Diretoria se propôs a captar
recursos diretamente com empresas do
setor. Utilizando um novo método de
captação para aumentar a eficiência.
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Depois de formada, eu sempre quis ajudar de
alguma forma o Centro de Engenharias. Com o
Fundo Patrimonial posso devolver tudo o que ele
me proporcionou.
Bruna Pureza, Vice-presidente do Fundo e formada em
Engenharia de Petróleo (2017)

8.Plataformas & Tecnologia
Plataformas de Pagamentos

É uma empresa de pagamentos online situada em São José, na Califórnia, Estados
Unidos e fundada em 1998. É uma das maiores do ramo em realizar pagamentos
rápidos e auxiliar em envios de dinheiro.

É uma companhia tecnológica. Seu software permite a indivíduos e negócios receber
pagamentos por internet. Proporciona a infraestrutura técnica, de prevenção de fraude e
bancária necessária para operar sistemas de pagamento em linha.

Localizada nos EUA, essa plataforma oferece um software de captação de recursos
online que permite que indivíduos e organizações sem fins lucrativos recebam doações
pela Internet. Com essa plataforma o Fundo faz a integração entre as plataformas
Stripe e PayPal.

Um dos maiores bancos do país e do mundo. O Banco do Brasil foi selecionado para
manter os recursos captados do Fundo Patrimonial. Sua escolha foi através da
recomendação da Fundação (FAU) da Universidade Federal de Pelotas.

Taxa
Paypal
Stripe
Donorbox
Banco do Brasil

**3,25% + R$ 0,15
3,99% + R$ 0,50
0.0% até 1.5%
R$ 60,00 mensal

*As plataformas Paypal, Stripe e Donorbox só cobram taxas no momento das doações.
** A taxa cobrada pelo PayPal em 2020 foi de 4,79%+ R$0,60.
***A plataforma Donorbox está sendo paga pelo Diretor David Alves como forma de doação.
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9.Doadores & Gestão 2020
Doadores Permanentes
Aline Paliga
Bruna Pureza
Eduardo Sganzerla Ferreira
Fernanda Vaz Risso
Flaviane Stedille
Gabriela Medeiros Carneiro
Gabriel V. Card
José Wilson da Silva
Isabela Fernandes Andrade
Marília Lazarotto

Apoiadores Fundadores

Rafael Ghirotti

Alejandro Martins Rodrigues

Ricardo Radtike

Bruna Pureza

Talita Cabelera da Silva

David Alves Conceição

Valmir Francisco Risso

Eduardo Sganzerla Ferreira

Wesllen Moraes Völz

Etiene Villela Marroni

William Moraes Völz

Gabriela Medeiros Carneiro

Wolmer Peres

Gabriele Duarte Ferreira
Gregori Dalgais da Cunha
Isabela Fernandes Andrade
Pedro Rodrigues Curi Hallal
Wesllen Moraes Völz

*Doadores permanentes são pessoas que doaram R$
100,00 ou mais para o Fundo durante o ano de 2020.

William Moraes Völz
Yuri Barcellos Jorge Crizel
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Diretoria Executiva

Conselho Consultivo

Wesllen Moraes Völz

Prof.ª Aline Paliga

Engenharia Geológica (2014)

Presidente do Conselho

Bruna Born Pureza

Prof.º Rafael Beltrame

Engenharia de Petróleo (2017)

Pós-Graduação (Stricto Sensu)

William Moraes Völz

Prof.º Gabriel Valim

Engenharia Civil (2015)

Engenharia Industrial Madeireira

Gabriela Medeiros Carneiro

Prof.º Sigmar de Lima

Engenharia de Petróleo (2017)

Eng. de Controle e Automação

Yuri Barcellos Jorge Crizel

Prof.º Guilherme Weymar

Engenharia de Produção (2019)

Engenharia Agrícola

David Alves Conceição

Prof.ª Camile Urban

Engenharia de Petróleo (2020)

Engenharia de Petróleo

Gregori Dalgais da Cunha

Profº Tiago Primo

Apoio Jurídico

Câmara de Pesquisa

Profª Aline Tabarelli

Conselho Fiscal

Câmara de Extensão

Eduardo Sganzerla Ferreira

Téc. José Hirdes

Engenharia de Petróleo (2016)

Técnicos-Administrativos

Gabriele Duarte Ferreira
Engenharia de Produção (2014)

George Coutinho Lima
Representantes dos Discentes

Mariana Figueira Machado
Representantes dos Discentes

Evander Barboza Almeida
Representantes dos Discentes
*Todos os cursos foram convidados a indicar um representante.
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Voluntários
Bruna Cavalheiro
Darwin Brum
David Fernandes Ávila
Francine Selau
Larissa Bolzan
Michel Santos
Thallya Aguiar
Valmir Francisco Risso
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