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1. PALAVRA DO CONSELHO
DELIBERATIVO
Caros Amigos,
O ano de 2014 foi o segundo ano de pleno funcionamento do Fundo
Patrimonial Amigos da Poli e marcou sua consolidação como um
importante instrumento de promoção da qualidade do ensino e pesquisa
na Escola Politécnica da USP.
O segundo edital publicado em 05/05/2014 recebeu 43 propostas de
projetos de alunos e professores – um incremento de 39% sobre 2013 – e
aprovou 9 projetos com um valor total de R$ 250 mil, respectivamente
13% e 25% mais do que em 2013. Os valores, ainda que pequenos em
relação ao orçamento da Poli, vem crescendo rapidamente e já tem um
papel de fomento e transformação que é único no campo universitário
brasileiro.
Além do sucesso no ciclo de captação e investimentos, o Amigos da
Poli logrou em 2014 três outras importantes vitórias institucionais: foi
acreditado como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público
(OSCIP), concluiu as negociações para uma fusão com o Endowment da
Escola Politécnica da USP (EEP) e promoveu a renovação da diretoria e
do conselho.
A acreditação como OSCIP foi mais uma marca do pioneirismo e

A incorporação do EEP, mais do que um reforço do potencial de
captação, representa um passo definidor do Amigos da Poli. Como
único endowment, congregando todos os voluntários, doadores e,
principalmente, criando um canal único de comunicação com a direção
da Poli e com a sua comunidade de professores, alunos e funcionários,
o Amigos da Poli aumentou enormemente a sua capacidade de atuação,
contribuição e transformação.
Finalmente, a renovação da diretoria e do conselho é aderente ao
compromisso de uma governança participativa. Em 2014 renovamos 2
dos 6 diretores, 4 dos 9 conselheiros e procedemos a terceira rotação
na presidência do conselho. Além disso, organizamos os mandatos do
conselho de modo a ter renovações parciais anuais, permitindo conciliar
os valores de renovação e estabilidade na condução dos projetos.
Nada disso teria sido possível sem a confiança e o apoio que o Amigos
da Poli tem recebido dos doadores, dos voluntários e da direção da
Escola Politécnica. A todos, queremos externar o nosso mais sincero
agradecimento.
Um abraço,

dedicação da equipe de voluntários que dirige o Amigos da Poli. Como
primeiro endowment universitário do país , o Amigos da Poli teve que
criar e testar as bases e os procedimentos para acreditação. Concluído o

Marcelo Pereira Lopes de Medeiros
Presidente do Conselho de Administração

processo, esperamos que novos endowments possam se beneficiar dessa
experiência.
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2. Palavra da Diretoria
Boa parte das melhores escolas de engenharia do mundo sustenta
a sua excelência através de doações recebidas de ex-alunos, que
reconhecem a diferença que sua alma-mater fez em suas vidas,
e de entusiastas com os benefícios que a engenharia traz para a
sociedade.
O Amigos da Poli, fundado há pouco mais de dois anos, se empenha
em trazer essa cultura ao Brasil. Os resultados não poderiam ser
mais animadores: já em 2013 o fundo começou a apoiar projetos
na Poli e esse apoio cresceu em 2014. Os resultados começam a
aparecer em cursos da Poli e no desempenho em competições
nacionais e internacionais entre escolas de engenharia.
As oportunidades são enormes, como o apoio a projetos cada vez
mais impactantes na qualidade dos engenheiros formados pela Poli.
Também são enormes os desafios, como o aumento de recursos e a
seleção ótima dos projetos a apoiar.
Agradecemos a nossos doadores, à direção da Poli e a nossos
inúmeros colaboradores pela confiança em nós depositada.

Máximo Hernández González
Diretor Presidente
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3. MARCAÇÃO A MERCADO
DE ATIVOS

Em 2013 a Associação adquiriu NTN-Bs de longo prazo para que fossem mantidas até
o vencimento e garantir, com o recebimento semestral de cupons, os recursos para
aplicar perenemente em projetos na Poli. Esses ativos foram, em 2013, contabilizados a
valor teórico “na curva” dada a sua classificação contábil como ativos “mantidos até o
vencimento”.
Em 2014, o Conselho Deliberativo optou por contabilizar esses ativos, de ora em diante,
a valor de mercado. Isto se deve à alta volatilidade das taxas de juros e do valor desses
títulos e a decisão visa mostrar o total de ativos de forma mais conservadora e mais
transparente. O impacto dessa decisão no balanço em 31/12/2014 é a redução de
aproximadamente R$ 1,5 milhões conforme abaixo:
(=) Valor de mercado das NTN-Bs R$ 4.471.120
(-) Saldo na curva R$ 5.971.877
(=) Ajuste a valor de mercado (R$1.493.463)
Para facilitar a comparação foram reapresentados, nas demonstrações contábeis deste
ano, os dados relevantes de 2013 também a valor de mercado.
Este ajuste reflete a alteração na forma de contabilização e não afeta o fluxo de
recebimento de cupons e nem a capacidade da Associação de investir em projetos
na Poli, fatores que permanecem inalterados e preservados.
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4. INDICADORES
Principais Indicadores Financeiros

Patrimônio [R$ milhões]

Patrimônio [R$ milhões]
Aplicações
Financeiras (DI)

7
6

661
(13%)

5
4
3
4.264
(87%)

2
1
0
2012

2013
PL Inflação

2014

NTN-Bs
(Inflação)

PL Final

No ano de 2014 tivemos entradas
líquidas de doações da ordem de R$
R$ 975 mil.
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4. INDICADORES
Principais Indicadores Financeiros

Rentabilidade [%]

Patrimônio (R$ Milhões)
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-20%

Coupons Recebidos (R$ Milhares)

-30%

272

IPCA

CDI

222

Carteira

163

272

222

163

A rentabilidade negativa é devido a variação do juros
no Brasil, e não afeta o fluxo de cupons. Esta perda só é
realizada com a venda dos papéis antes do seu vencimento

2012

2013

2014

2015

– o que não é previsto para os próximos anos
Curva

Mercado

O patrimônio cresceu em 2014 35% a valores de mercado ou 23% na curva. O total
de cupons recebidos aumentou 36%
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4. INDICADORES
Principais Indicadores Operacionais

Captação

Apoio a Projetos

Atingimos a marca de 70 doadores, sendo 28 associados (doações acima

Em 2014, foram apoiados 9 projetos do total de 43 projetos inscritos com uma demanda

deR$ 100.000) e 7 são recorrentes (fazem doações mensais).

de recursos de R$ 2,9 milhões.
O volume de capital aportado para os projetos selecionados foi de, aproximadamente,
R$ 250 mil, representado um aumento de 25% em relação a 2013
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Nota: Doações e aportes brutos de impostos
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5. NOSSO objetivo
Função Primordial
O Fundo Patrimonial Amigos da Poli se organiza como uma instituição sem fins
lucrativos, que tem por objetivo apoiar o desenvolvimento humano, técnico e científico
da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Em suma, uma associação cujo
objetivo primordial é contribuir para a formação de engenheiros cada vez mais
qualificados.

Gestão de recursos
A maneira pela qual o Amigos da Poli angaria e aplica seus recursos é inovadora, e
representa uma alternativa inteligente para expandir o desenvolvimento de projetos
propostos pela comunidade politécnica. É através do apoio a estes projetos que a
associação tem condições de contribuir decisivamente para a criação de uma escola
de engenharia de nível mundial.

Multiplicação
O sucesso do amigos da Poli é fundamental para que sua estrutura de atuação ganhe
respaldo entre outras universidades, e para que o modelo possa se espalhar pelo
país, gerando avanços significativos na educação de nível superior brasileira.

Progresso no Brasil
A formação de engenheiros de qualidade é fundamental para um país que vislumbre o
crescimento contínuo, seja do ponto de vista humano, tecnológico ou organizacional.
O desenvolvimento da engenharia é uma ferramenta de transformação intimamente
relacionada ao progresso.
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6. ESTRUTURA AMIGOS DA POLI

Governança
O Fundo Patrimonial Amigos da Poli apresenta um modelo de governança e atuação

ASSEMBLEIA GERAL

diferenciados, que oferecem à Escola Politécnica uma forma de captação e alocação de

A base dos órgãos de governança é a Assembleia Geral. Suas decisões são

recursos não contemplada nos seus moldes habituais de gestão. A forma de atuação do

soberanas e são sempre tomadas democraticamente, de acordo com a vontade

fundo foi estruturada para aproximar o doador da realidade politécnica e apoiar projetos

de seus associados. Já o associado é a figura que, de fato, realizou doação

propostos pela Poli sem interferir no seu modelo de ensino.

significativa ao Amigos da Poli. Cabe a Assembleia decisões fundamentais como
alterações estatutárias e escolha dos membros do Conselho Deliberativo.

O Amigos da Poli é constituído por:

ASSEMBLEIA GERAL

ASSOCIADOS

CONSELHO
DELIBERATIVO

DIRETORIA
EXECUTIVA

9 INTEGRANTES
1 DOCENTE DA
POLI

6 INTEGRANTES

CONSELHO FISCAL

COMITÊ
INVESTIMENTOS

CONSELHO DELIBERATIVO
O Conselho Deliberativo é responsável por decidir as estratégias e prioridades de
atuação da associação. Tem responsabilidade direta sobre a escolha dos projetos
que serão apoiados, e sobre o orçamento do fundo. Ademais, ele também tem a
importante função de definir os membros da Diretoria.
DIRETORIA EXECUTIVA
É na Diretoria que se concentram as atividades executivas do Amigos da Poli.
Apoiados nas decisões dos órgãos colegiados, a diretoria põe em prática as mais
diversas atividades, contribuindo para captação de recursos, apoio ao conselho
no tocante às decisões estratégicas e realização de tarefas do dia-a-dia que
conduzam à perpetuação da associação.
CONSELHO FISCAL
Foram estruturados processos de prestação de contas dos recursos liberados a
projetos, assim como as contas da própria associação são auditadas e verificadas
periodicamente pelo Conselho Fiscal.

3 INTEGRANTES

3 INTEGRANTES

COMITÊ INVESTIMENTOS
Cabe ao Comitê de Investimentos tomar as decisões de investimento à luz das
diretrizes estabelecidas pelo Conselho Deliberativo.
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Amigos da Poli divulga edital para submissão de
projetos.

Qualquer pessoa da comunidade politécnica
submete seu projeto.

Apoio a Projetos

ETAPA
ETAPA 21

6. ESTRUTURA AMIGOS DA POLI

da associação é justa e meritocrática: trata-se dos editais de projetos.
Após o lançamento dos editais, cujos temas serão definidos pelo

Uma Comissão Técnica pré seleciona projetos
e prepara sugestões para o Conselho

Conselho Deliberativo, qualquer membro da comunidade politécnica

ETAPA
ETAPA 3
1

A maneira definida para escolha dos projetos que receberão recursos

pode submeter seu projeto para avaliação do fundo. Como os
criteriosamente pela Diretoria e Conselho Deliberativo, a fim de
escolher aqueles com capacidade de agregar maior valor para a Escola
Politécnica.

O Conselho deliberativo define
quais projetos receberão recursos.

Uma vez aprovados, caberá aos responsáveis por cada projeto

ETAPA 4

recursos são limitados, todos os projetos recebidos serão examinados

apresentar, periodicamente, sua evolução e resultados com base em
metas estabelecidas previamente com a associação. A liberação de

Responsáveis pelos projetos recebem os recursos
e firmam um contrato para a prestação de contas.

ETAPA 5

poderá ser suprimida em casos de negligência

Apresentação do relatório final para o Conselho
deliberativo e finalização do projeto.

ETAPA 6

recursos será vinculada a este processo de prestação de contas e
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7. Atividades realizadas
em 2014
Conquistas de 2014
A Associação foi reconhecida como Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público, ou OSCIP, título concedido pelo Ministério da Justiça
do Brasil a organizações que têm forte compromisso com o terceiro setor.

Resumo das principais conquistas

Foi firmado um Memorando de Entendimentos para unir o Endowment
da Escola Politécnica e o Amigos da Poli. Esta união dos dois fundos
patrimoniais da Poli aumentará o potencial de captação e de aplicação
de recursos na Poli.
Aliado ao aumento de capacidade de apoio à Poli, houve um aumento
expressivo no número de projetos inscritos e apoiados pela Associação.
Novo Conselho Deliberativo e Diretoria foram eleitos renovando
aproximadamente 50% de seus membros e reforçando os processos de
perpetuidade da Associação, conforme as diretrizes do nosso Estatuto.

Ainda em 2014, o Fundo Patrimonial
Amigos da Poli deu mais um grande
passo em sua trajetória de apoio a Escola
Politécnica da Universidade de São Paulo:
o número de projetos inscritos no Edital
saltou de 31 em 2013 para 43 em 2014.

Eleições de novo
Conselho e nova
Diretoria

Apoio à 9 novos
projetos da Poli

Expansão de Doadores
Associados

Reconhecimento
como OSCIP

Fusão com EEP
(Endowment da Poli)

Exposição na mídia
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8. projetos apoiados em 2014

PoliMilhagem

PoliCast

Baja SAE 2015
Disciplina Stanford
Projeto Foguete

Poli Racing

Estação de gravação

ThunderRatz
Keep Flying
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8. projetos apoiados em 2014

Disciplina Stanford

Proponente: Prof. Eduardo Zancul
Valor liberado: R$ 20.000,00

O projeto visa viabilizar a oferta de mais duas edições da disciplina 030 3401, sendo
uma no segundo semestre de 2014 e outra no primeiro semestre de 2015. A segunda
edição irá contemplar 6 equipes de trabalho (36 alunos) e a terceira edição irá
contemplar 10 equipes (60 alunos – tamanho padrão), totalizando mais de 100 alunos
atendidos.
A disciplina em questão visa o desenvolvimento de projetos complexos de engenharia
em equipes multidisciplinares e colaborativas

14
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8. projetos apoiados em 2014

Estações de Gravação

PoliCast

Proponente: Prof. Antonio Seabra

Proponente: Prof. Bruno Albertini

Valor liberado: R$ 71.000,00

Valor liberado: R$ 12.500,00

O objetivo do projeto é gerar uma plataforma de criação de aulas digitais para habilitar
professores no desenvolvimento de aulas digitais de forma autônoma, empregando
ferramentas com as quais ele já está familiarizado. Além disso, a iniciativa busca criar na
Escola Politécnica um núcleo de apoio ao desenvolvimento de material didático digital,
sediado no Ciclo Básico ou na Engenharia Elétrica. Por fim, todo o conteúdo gerado será

Este projeto tem por objetivo produzir e divulgar podcasts de áudio contendo entrevistas
curtas com pesquisadores que terão a oportunidade de falar sobre determinado assunto
de seu domínio. As entrevistas serão objetivas, contendo somente um assunto e com
duração máxima de 30min.

disponibilizado publicamente, difundindo o ensino de engenharia para a comunidade em
geral.
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8. projetos apoiados em 2014

Baja SAE 2015

Proponente: Rodolpho Cury Iwano
Valor liberado: R$ 40.000,00

O projeto Baja SAE é um desafio lançado aos estudantes de engenharia que oferece a
chance de aplicar na prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula. Os alunos
devem formar equipes e desenvolver um protótipo off-road, robusto e monoposto. Para
isso, os alunos devem projetar, fabricar, testar e competir com o veículo desenvolvido.

16
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8. projetos apoiados em 2014

Poli Racing

Proponente: Rafael Penas da Silva
Valor liberado: R$ 30.000,00

A Equipe Poli Racing de Fórmula SAE tem como objetivo final desenvolver um protótipo
competitivo e confiável que represente a Escola Politécnica da USP frente às outras
escolas de engenharia na competição anual realizada pela Sociedade de Engenharia
Automotiva (SAE).
Conquistas:
2013: Prêmio de Eficiência
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8. projetos apoiados em 2014

Keep Flying

Proponente: Bernardo Bichucher
Valor liberado: R$ 30.000,00

A equipe Keep Flying de AeroDesign busca aumentar a sua competitividade e qualidade
realizando a compra de livros especializados de aeronaves, ferramentas, equipamentos
e dispositivos para apoio aos processos de fabricação mecânica, elétrica e estrutural das
aeronaves protótipos, assim como materiais especiais que possuem alto desempenho.
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8. projetos apoiados em 2014

ThunderRatz

Proponente: Luisa de Moura Chaves
Valor liberado: R$ 10.000,00

A Equipe ThundeRatz já obteve por diversas vezes o título de campeã em várias categorias
da competição nacional e busca, com a concepção e construção desse robô, o título de
campeã mundial, honrando mais uma vez o nome da Escola Politécnica no exterior.
Conquistas:
3º lugar no RoboCore da Campus Party 8;
4º lugar no RoboGames.
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8. projetos apoiados em 2014

Projeto Foguete

Proponente: Lucas Bitran Giestas
Valor liberado: R$ 10.000,00

O projeto foguete do PET-Mecânica consiste em desenvolver um foguete de pequeno
porte que utilize um propelente sólido e seja capaz de atingir a altura de 10.000 pés
(aprox. 3km), para então participar de uma competição de foguete modelismo em Utah,
a IREC. O grupo deverá estudar a mecânica e a física de foguetes de pequeno porte,
produzir o próprio propelente, projetar e construir o corpo do foguete, o motor e o
sistema de recuperação.

20
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8. projetos apoiados em 2014

Poli Milhagem

Proponente: Luisa de Moura Chaves
Valor liberado: R$ 10.000,00

A equipe tem como meta construir um carro de alta eficiência energética e que possa
percorrer maiores distâncias com menores quantidades de combustível. A otimização
do atual protótipo da equipe PoliMilhagem será feita através de uma avaliação mais
apurada do projeto com base em estudos e ensaios.

21
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9. Demonstrações contábeis

Relatório dos auditores independentes sobre as
demonstrações contábeis
Examinamos as demonstrações contábeis da Associação Fundo Patrimonial
Amigos da Poli (Associação), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de
dezembro de 2014 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o
exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas
contábeis e demais notas explicativas.
Base para opinião com ressalva
Conforme apresentado na nota explicativa n°5 às demonstrações contábeis, a
Associação, por não ter fins lucrativos, obtém suas receitas na forma de doações
voluntárias, cuja identificação se restringe quando da ocorrência do seu registro
contábil. Consequentemente, nossos exames nessa área ficaram restritos,
exclusivamente a análise sobre os valores contabilizados.
Opinião com ressalva
Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos do assunto descrito no parágrafo
“Base para opinião com ressalva”, as demonstrações contábeis acima referidas
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira da Associação Fundo Patrimonial Amigos da Poli em 31
de dezembro de 2014, o desempenho de suas atividades e os seus fluxos de caixa
para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil.

Ênfase
Reapresentação dos valores correspondentes ao exercício de 2013
Conforme mencionado na nota explicativa no 2.3, os valores correspondentes
às demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2013,
originalmente apresentadas, e aprovadas por sua Diretoria a serem emitidas em
11 de agosto de 2014, estão sendo reapresentadas, de forma espontânea, como
consequência da mudança nas políticas contábeis da Associação, relativamente
ao reconhecimento e mensuração de determinados instrumentos financeiros,
no caso títulos e valores mobiliários, que inicialmente foram classificados na
categoria “mantidos até o vencimento”, e por decisão de sua Administração,
estão sendo transferidos para categoria “valor justo por meio do resultado”,
que requer, o reconhecimento destes instrumentos financeiros pelo seu valor
justo (marcação a mercado) no resultado do exercício. Nossa opinião não contém
ressalva em relação a este assunto.
São Paulo, 15 de abril de 2015.
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9. Demonstrações contábeis

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2014
e 2013 (Em Reais)
ATIVO

Nota explicativa

PASSIVO
2013
(Reapresentado)

2014

Circulante

Nota explicativa

2013
(Reapresentado)

2014

Circulante

Caixa e equivalentes de caixa

3

150

10

Beneficiados a pagar

32.556

53.486

Títulos e valores mobiliários

4

4.893.461

3.634.431

Obrigações tributárias

79

27

4.893.611

3.634.441

32.634

53.513

Patrimônio líquido

4.860.977

3.580.927

Superávit acumulado

4.860.977

3.580.927

Total do passivo e
do patrimônio líquido

4.893.611

3.634.440

Total do ativo

4.893.611

3.634.441
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9. Demonstrações contábeis

Demonstrações do resultado – Exercícios findos
em 31 de dezembro de 2014 e 2013

Demonstrações do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013

EM REAIS

Nota explicativa

Receitas operacionais
Doações voluntárias
Trabalho voluntário

5

(=) Superávit/(Deficit) do exercício

2013
(Reapresentado)

443.552
56.900
500.452

(244.336)
(244.336)

(198.022)
(198.022)

820.227

302.430

6
8

(55.757)
(89.163)
(24.085)
(169.005)

(29.767)
(56.900)
(72.412)
(159.079)

7
7

1.656.546
(1.027.719)
628.827

240.176
(1.369.093)
(1.128.917)

1.280.049

(985.566)

(=) Resultado bruto

Receitas financeiras
Despesas financeiras
(=) Superávit/(Deficit)
antes do resultado financeiro

2014

975.400
89.163
1.064.563

Custos operacionais
Projetos incentivados

Despesas e/ou receitas operacionais
Despesa administrativas
Trabalho voluntário
Tributárias

EM REAIS

2014

Superávit/(Deficit) do exercício
(=) Total do resultado abrangente do exercício

1.280.049
1.280.049

2013
(Reapresentado)

(985.566)
(985.566)
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Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013
EM REAIS

Demonstrações dos fluxos de caixa – Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013
EM REAIS

2014

2013
(Reapresentado)

2013
(Reapresentado)

2014

Saldos em 31 de dezembro de 2012

4.566.493

4.566.493

Deficit do exercício

(985.566)

(985.566)

Saldos em 31 de dezembro de 2013 (reapresentado)

3.580.927

3.580.927

Superávit do exercício

1.280.050

1.280.050

Saldos em 31 de dezembro de 2014

4.860.977

4.860.977

Superávit do exercício
Fluxo de caixa das atividades operacionais (+/-)
Variação nas contas patrimoniais
(+) Aumento de outros ativos
(+) Aumento de obrigações
(+) Aumento de obrigações tributárias
(=) Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais

1.280.049

( 985.566)

(20.930)
52
1.259.170

150
53.486
2
(931.928)

Fluxo de caixa utilizado nas atividades de financiamento
(-) Aumento das aplicações financeiras
(+) Aumento dos títulos e valores mobiliários
(=) Fluxo de caixa (aplicados nas) atividades de financiamento

(1.259.030)
(1.259.030)

931.835
931.835

(=) Aumento/(redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa

140

(93)

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício

10
150

103
10

(=) Aumento/(redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa

140

(93)
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Notas explicativas da Administração às demonstrações
contábeis Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014
e 2013 (Em Reais)
1. Contexto operacional
A Associação Fundo Patrimonial Amigos da Poli (Associação), é uma pessoa jurídica de direito
privado, sem fins lucrativos, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, constituída
em 27 de outubro de 2011, cujas atividades de arrecadação somente foram iniciadas em 2012.
A Associação tem como objetivo a promoção da cidadania, bem como o desenvolvimento
humano e técnico, sobretudo da comunidade da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo
(“Poli”), afim de contribuir para a formação de engenheiros qualificados e conscientes de suas
responsabilidades como cidadãos.
Para cumprimento de seus objetivos, a Associação poderá, conforme definido pelo Conselho de
Administração, realizar as seguintes atividades:
a) apoiar, fomentar e implementar, sob as mais diversas formas, projetos que contribuam para
o aprimoramento da formação e dos conhecimentos técnicos dos discentes dos cursos de
engenharia da Poli, com ética e respeito ao meio ambiente;
b) apoiar, fomentar e implementar cursos complementares à formação técnica oferecida pela Poli;
c) apoiar, fomentar e implementar projetos de pesquisas, estudos e desenvolvimento de tecnologia
que envolvam discentes e docentes da Poli, para que os primeiros tenham acesso à aplicação
prática dos ensinamentos obtidos nos cursos de graduação e pós graduação, e para que os
segundos possam atualizar e aprimorar seus conhecimentos e repassá-los aos alunos;
d) apoiar e promover melhorias no espaço físico da Poli, especialmente por meio da criação ou
reforma de laboratórios, salas de aulas e demais prédios da Poli;
e) produzir e divulgar informações, conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito às
áreas de atuação da Poli; apoiar projetos que incrementem os
f) apoiar projetos que incrementem os ativos tangíveis e intangíveis da Poli;
g) apoiar projetos que visem o aprimoramento da gestão da Poli;
h) conceder empréstimos para alunos da Poli com vistas a possibilitar sua participação tanto
nos cursos de graduação e pós-graduação da Poli como em quaisquer outros complementares
a sua formação;
i) celebrar parcerias, convênios e contratos com organizações públicas ou privadas, nacionais ou

internacionais para a consecução de seu objeto social;
j) promover o voluntariado;
k) estimular o fortalecimento dos laços entre todos os entes da comunidade politécnica de
forma a difundir ideias e projetos que auxiliem o desenvolvimento da Poli.

2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações contábeis
A emissão destas demonstrações contábeis foi autorizada pela Diretoria Executiva em 15 de
abril de 2015.
2.1. Base para apresentação
As demonstrações contábeis foram preparadas pela Administração da Associação, sendo de sua
responsabilidade e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil que compreendem as Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e os
pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).
Como se trata de uma associação sem fins lucrativos, as demonstrações contábeis foram
preparadas, principalmente, de acordo com a ITG 2002 – Instituto sem finalidade de lucros,
aprovada pela Resolução no 1.409, de 21 de setembro de 2012, pelo Comunicado Técnico CTG
2000, aprovado pela Resolução no 1.159, de 13 de fevereiro de 2009, do Conselho Federal de
Contabilidade (CFC) e pela NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas,
para os aspectos não abordados pela ITG 2002 – Instituto sem finalidade de lucros.
2.2. Principais práticas contábeis
2.2.1. Moeda funcional e moeda de apresentação
Os itens incluídos nas demonstrações contábeis são mensurados de acordo com a moeda do
principal ambiente econômico no qual a Associação atua (“moeda funcional”). As demonstrações
financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Associação e, também, a
sua moeda de apresentação.
A Associação não possui operações em moeda estrangeira.
2.2.2. Caixa e equivalentes de caixa
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Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e outros
investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses e
com risco insignificante de mudança de valor.
2.2.3. Títulos e valores mobiliários
Estão classificados na categoria os títulos a “valor justo por meio do resultado”, que requer, o
reconhecimento destes instrumentos financeiros pela (marcação a mercado) no resultado do
exercício.
2.2.4. Instrumentos financeiros
Os instrumentos financeiros somente são reconhecidos a partir da data em que a Associação
se torna parte das disposições contratuais dos instrumentos financeiros. Quando reconhecidos,
são inicialmente registrados ao seu valor justo acrescido dos custos de transação que sejam
diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão (quando aplicável). Sua mensuração
subsequente ocorre a cada data de balanço, de acordo com as regras estabelecidas para cada
tipo de classificação de ativos e passivos financeiros.
2.2.5. Patrimônio líquido
Constituído pelo superávit acumulado, acrescido ou diminuído do superávit ou déficit de cada
exercício.
2.2.6. Apuração do superávit ou déficit
As receitas de doações são reconhecidas pelo regime de competência, e se originam de doações
de pessoas físicas e jurídicas, sendo utilizadas no custeio das atividades da Associação.
As despesas são registradas pelo regime de competência. A receita e despesa financeira são
reconhecidas usando o método da taxa de juros efetiva.
2.3. Reapresentação das demonstrações contábeis
Os valores correspondentes às demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro
de 2013, originalmente apresentadas, e aprovadas por sua Diretoria a serem emitidas em 11
de agosto de 2014, estão sendo reapresentadas, de forma espontânea, como consequência
da mudança nas políticas contábeis da Associação, relativamente ao reconhecimento e
mensuração de determinados instrumentos financeiros, no caso títulos e valores mobiliários,
que inicialmente foram classificados na categoria “mantidos até o vencimento”, e por decisão de
sua Administração, estão sendo transferidos para categoria “valor justo por meio do resultado”,
que requer, o reconhecimento destes instrumentos financeiros pelo seu valor justo (marcação a
mercado) no resultado do exercício.
O efeito desta alteração encontra-se destacado na explicativa n°4.

3. Caixa e equivalentes de caixa
Em 31 de dezembro de 2014, o total de caixa e equivalentes de caixa, sem restrições, era composto
da seguinte forma:
2014
Caixa e bancos

2013
150

10

150

10

Substancialmente representado por operações compromissadas junto ao Banco Itaú S.A., com
rendimento atrelado à variação do DI.

4. Títulos e valores mobiliários
Compreende a inversão de recursos da Associação em Notas do Tesouro Nacional – Série B
(NTN-B), com vencimentos em 2019, 2045 e 2050 com remuneração de 5,92% a.a, 3,79% a.a. e
3,81% a.a., respectivamente, acima da inflação.
Considerando as NTN-B ́s pelo valor na curva o superávit financeiro ascenderia a R$ 581.475,
em vez de déficit de R$ 985.566 e o patrimônio líquido a R$ 5.147.481 em vez de R$ 3.580.928.
A Administração da Associação, apoiada por seus gestores, optaram a reconhecer o NTN-B
por valor de mercado, com isso o saldo de 31 de dezembro de 2013 precisou ser reapresentado
conforme segue abaixo:
2013
(Originalmente
apresentado)
Valor de mercado – NTN-B - Credit Suisse (a)
Aplicações financeiras (b)

4.698.428

2013
(Reapresentado)

3.131.388

2014

4.471.120

503.043

503.043

422.341

5.201.471

3.634.431

4.893.461

(a) Cabe ressaltar que em 2013 na coluna dos saldos originalmente apresentado, a Associação
demonstrava a NTN-B na categoria de títulos mantidos até o vencimento e na coluna do reapresentado
bem como em 2014, os títulos são reconhecidos a valor justo, ou seja, “marcação a mercado” conforme
nota explicativa no 2.3.
(b) Substancialmente representado por operações compromissadas junto ao Banco Itaú S.A., com
rendimento atrelado à variação do DI.
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5. Doações voluntárias

7. Resultado financeiro, líquido

A reconciliação da receita bruta para a receita líquida é demonstrada a seguir:
2014
Doações pessoas jurídicas
Doações pessoas físicas

500.000

2013
(Originalmente
apresentado)

2013

2013
(Reapresentado)

2014

150.000

Renda sobre aplicação financeira (a)

438.910

240.176

1.656.546

Juros passivos

(786)

(1.369.093)

(1.027.719)

438.124

(1.128.917)

628.827

475.400

307.552

975.400

457.552

Mortis e Doação (“ITCMD”)

(15.000)

(14.000)

Total de doações voluntárias

960.400

443.552

Imposto de Transmissão Causa

(a) O ajuste principal dos valores sobre rendimento nas aplicações financeiras é decorrente sobre a
mudança de estimativa contábil sobre o registro da NTN-B, que era feito o registro de titulo mantido
até o vencimento para marcação a mercado, conforme nota explicativa no 4.

8. Trabalho voluntário
6. Despesas administrativas
2014
Honorários advocatícios, contábil e administrativo
Outras despesas (a)

33.719

2013
25.195

22.038

4.572

55.757

29.767

Os trabalhos e serviços voluntários obtidos, que não geraram desembolsos de caixa para a
Associação referem-se aos honorários de conselhos, remuneração da diretoria e à uma parcela da
prestação dos serviços de auditoria. A Associação, caso tivesse desembolsado caixa para a obtenção
desses trabalhos e serviços voluntários, estima que teria desembolsado aproximadamente R$
89.163 (R$ 56.900 em 2013), conforme demonstrado a seguir:

2014

(a) Compostas substancialmente por despesas com locações, internet, taxas de licença e
outras de menor valor.

2013

Honorários
Conselho deliberativo (a)

20.218

19.000

Conselho fiscal (a)

2.022

1.900

Remuneração diretoria (a)

31.923

30.000

Serviços de auditoria

35.000

6.000

89.163

56.900

(a) Valor anual calculado utilizando a quantidade de horas de incorridas durante o ano multiplicado por
uma taxa horária considerada justa para as atividades correspondentes.
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9. Aspectos tributários
A Associação enquadra-se dentre as pessoas jurídicas sem fins lucrativos e possui imunidade
quanto ao recolhimento do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o superávit, conforme
estabelecido pela Lei no 9.532 de 10 de dezembro de 1997. De acordo com a lei, considera-se “sem
fins lucrativos” a entidade que não apresente superávit em suas contas ou, caso o apresente
em determinado exercício, destine-o integralmente à manutenção e ao desenvolvimento dos
objetivos sociais da entidade.
Com relação aos demais tributos incidentes, a Associação possui isenção quanto ao recolhimento
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e do Programa de
Integração Social (PIS), cujos montantes não recolhidos em virtude dessa isenção é de R$ 74.130
e R$ 16.094, respectivamente.
As declarações de rendimentos da Associação estão sujeitas à revisão e aceitação final pelas
autoridades fiscais, por período prescricional de cinco anos. Outros encargos tributários,
previdenciários e trabalhistas, inclusive aqueles decorrentes da contratação de prestadores de
serviços, estão sujeitos a exame e aprovação final pelas autoridades fiscais.

10. Instrumentos financeiros
Gerenciamento de risco
A Associação possui operações, envolvendo instrumentos financeiros, os quais se destinam a
atender suas necessidades operacionais.
A administração destes riscos é efetuada por meio da definição de estratégias, estabelecimento
de sistema de controles e determinação de limite de operação. A Sociedade não realiza operações
envolvendo instrumentos financeiros com a finalidade especulativa.
Risco de taxas de juros
Os resultados da Associação estão suscetíveis às variações das taxas de juros incidentes sobre
as aplicações financeiras.
Em 31 de dezembro de 2014, a Associação não possuía instrumentos financeiros derivativos.
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