
Balanço Social 2014
1 – Identificação
Nome da instituição: Fundação Vale do Taquari de Educação e Desenvolvimento Social
Tipo/categoria: Fundação de direito privado
Natureza jurídica: [  ] associação   [ x ] fundação   [  ] sociedade
Sem fins lucrativos? [ x ] sim   [  ] não
Isenta da cota patronal do INSS? [  ]sim   [ x ] não
Possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEAS)? [  ] sim   [ x ] não
Possui registro no: [  ] CNAS   [  ] CEAS   [ x ] CMAS
De utilidade pública? [  ] não        Se sim, [ x ] federal   [ x ] estadual   [ x ] municipal
Classificada como OSCIP (lei 9790/99)? [  ] sim   [ x ] não

2 – Origem dos recursos

Receitas Totais 132.716.314 100,00% 115.416.962 100,00%
a. Recursos governamentais (subvenções) 1.093.985 0,82% 1.047.962 0,91%
b. Doações de pessoas jurídicas 121.233 0,09% 97.329 0,08%
c. Doações de pessoas físicas 70.297 0,05% 24.742 0,02%
d. Contribuições 0 0,00% 0 0,00%
e. Patrocínios 0 0,00% 0 0,00%
f. Cooperação internacional 0 0,00% 0 0,00%
g. Prestação de serviços e/ou venda de produtos 129.806.629 97,81% 111.183.818 96,33%
h. Outras receitas 1.624.171 1,22% 3.063.110 2,65%

3 – Aplicação dos recursos

Despesas Totais 162.872.350 100,00% 146.999.812 100,00%
a. Projetos, programas e ações sociais (excluindo pessoal) ND ND ND ND
b. Pessoal (salários + benefícios + encargos) 73.191.375 44,94% 61.296.117 41,70%
c. Despesas diversas (somatório das despesas abaixo) 89.680.975 55,06% 85.703.695 58,30%

Operacionais 33.930.213 37,83% 27.472.750 32,06%

Impostos e taxas 71.966 0,08% 40.611 0,05%

Financeiras 8.126.947 9,06% 6.195.680 7,23%

Capital (máquinas + instalações + equipamentos) 47.472.894 52,94% 51.939.722 60,60%

Outras (que devem ser discriminadas conforme relevância) 78.955 0,09% 54.933 0,06%
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4 – Indicadores sociais internos

a. Alimentação 520.032 0,39% 291.081 0,25%
b. Educação 4.722.676 3,56% 4.061.134 3,52%
c. Capacitação e desenvolvimento profissional 895.362 0,67% 595.246 0,52%
d. Creche ou auxílio-creche 67.925 0,05% 55.396 0,05%
e. Saúde 431.449 0,33% 353.762 0,31%
f. Segurança e medicina no trabalho 52.102 0,04% 63.768 0,06%
g. Transporte 501.658 0,38% 405.574 0,35%
h. Previdência privada e seguro social 1.438.294 1,08% 1.388.497 1,20%
j. Bolsas/estágios 1.624.371 1,22% 1.330.904 1,15%
k. Outros ND ND ND ND
Total - Indicadores sociais internos 10.253.869 7,73% 8.545.364 7,40%
5 – Projetos, ações e contribuições para a sociedade 2014 2013
a. Assistência jurídica Nº pessoas beneficiadas: 3.398 Nº pessoas beneficiadas: 2.753
b. Diversidade, etnia e questão racial Nº pessoas beneficiadas: 3.393 Nº pessoas beneficiadas: ND
c. Educação Nº pessoas beneficiadas: 16.574 Nº pessoas beneficiadas: 15.038
d. Empreendedorismo/apoio e capacitação Nº pessoas beneficiadas: 634 Nº pessoas beneficiadas: ND
e. Geração de Emprego e Renda Nº pessoas beneficiadas: ND Nº pessoas beneficiadas: ND
f. Segurança alimentar/combate à fome Nº pessoas beneficiadas: ND Nº pessoas beneficiadas: ND
g. Meio ambiente/desenvolvimento sustentável Nº pessoas beneficiadas: 9.226 Nº pessoas beneficiadas: ND
h. Saúde e saneamento Nº pessoas beneficiadas: 1.279 Nº pessoas beneficiadas: 8.566
i. Direitos humanos Nº pessoas beneficiadas: 1.896 Nº pessoas beneficiadas: ND
j. Esporte Nº pessoas beneficiadas: 2.180 Nº pessoas beneficiadas: 16.865
k. Cultura Nº pessoas beneficiadas: 46.475 Nº pessoas beneficiadas: ND
l. Lazer Nº pessoas beneficiadas: 359 Nº pessoas beneficiadas: ND
m. Outros Nº pessoas beneficiadas: 3.222 Nº pessoas beneficiadas: 19.375
Totais 88.636 62.597
6 – Outros indicadores 2014 2013
Nº total de alunos(as) 14.265 13.668
Nº de alunos(as) com bolsas integrais 138 72
Valor total das bolsas integrais R$ 855.586 R$ 388.891
Nº de alunos(as) com bolsas parciais 7.196 7.366
Valor total das bolsas parciais R$ 7.537.735 R$ 6.022.751
Nº de alunos(as) com bolsas de Iniciação Científica e de Pesquisa 204 151
Valor total das bolsas de Iniciação Científica e de Pesquisa R$ 772.041 R$ 601.318
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7 – Indicadores sobre o corpo funcional 2014 2013
Nº total de empregados(as) ao final do período 1.093 995
Nº de admissões durante o período 340 296
Nº de prestadores(as) de serviço 220 199
% de empregados(as) acima de 45 anos 17,10% 19,52%
Nº de mulheres que trabalham na instituição 597 527
% de cargos de chefia ocupados por mulheres 48,60% 56,10%
Idade média das mulheres em cargos de chefia 40 40
Salário médio das mulheres R$ 3.103 R$ 2.981
Idade média dos homens em cargos de chefia 42 46
Salário médio dos homens R$ 3.349 R$ 3.441
Nº de negros(as) que trabalham na instituição 9 17
% de cargos de chefia ocupados por negros(as) 0,00% 0,00%
Idade média dos(as) negros(as) em cargos de chefia - -
Salário médio dos(as) negros(as) R$ 1.782 R$ 2.292
Nº de brancos(as) que trabalham na instituição 1.058 922
Salário médio dos(as) brancos(as) R$ 3.262 R$ 3.188
Nº de estagiários(as) 151 158
Nº de voluntários(as) 572 591
Nº portadores(as) necessidades especiais 32 20
Salário médio portadores(as) necessidades especiais R$ 1.455 R$ 896
8 – Qualificação do corpo funcional 2014 2013
Nº total de docentes 501 362

Nº de doutores(as) 100 74

Nº de mestres(as) 263 241

Nº de especializados(as) 90 47

Nº de graduados(as) 48 0

Nº total de funcionários(as) no corpo técnico e administrativo 592 493
Nº de pós-graduados (especialistas, mestres e doutores) 78 64

Nº de graduados(as) 119 106

Nº de graduandos(as) 353 297

Nº de pessoas com ensino médio 36 18

Nº de pessoas com ensino fundamental 6 8

Nº de pessoas com ensino fundamental incompleto 0 0

Nº de pessoas não-alfabetizadas 0 0



2014 Metas 2015

Relação entre a maior e a menor remuneração 24,2 -

O processo de admissão de empregados(as) é:

Se "sim" na questão anterior, qual?

Se "sim" na questão anterior, qual?

A participação de empregados(as) no planejamento da instituição:

10 – Outras informações

9 – Informações relevantes quanto à ética, transparência e 
responsabilidade social

0% por indicação e 100% por 
seleção/concurso

0% por indicação e 100% por 
seleção/concurso

A instituição desenvolve alguma política ou ação de valorização 
da diversidade em seu quadro funcional?

[X] sim, institucionalizada
[  ] sim, não institucionalizada
[  ] não

[X] sim, institucionalizada
[  ] sim, não institucionalizada
[  ] não

[  ] negros   [  ] gênero   [  ] opção sexual
[X] portadores(as) de necessidades 
especiais
[  ] _______________________

[  ] negros   [  ] gênero   [  ] opção sexual
[X] portadores(as) de necessidades 
especiais
[  ] _______________________

A organização desenvolve alguma política ou ação de valorização 
da diversidade entre alunos(as) e/ou beneficiários(as)?

[X] sim, institucionalizada
[  ] sim, não institucionalizada
[  ] não

[X] sim, institucionalizada
[  ] sim, não institucionalizada
[  ] não

[  ] negros   [  ] gênero   [  ] opção sexual
[X] portadores(as) de necessidades 
especiais
[  ] _______________________

[  ] negros   [  ] gênero   [  ] opção sexual
[X] portadores(as) de necessidades 
especiais
[  ] _______________________

Na seleção de parceiros e prestadores de serviço, critérios éticos 
e de responsabilidade social e ambiental:

[  ] não são considerados
[  ] são sugeridos   [X] são exigidos

[  ] não são considerados
[  ] são sugeridos   [X] são exigidos

[  ] não ocorre   [X] ocorre em nível de 
chefia
[  ] ocorre em todos os níveis

[  ] não ocorre   [X] ocorre em nível de 
chefia
[  ] ocorre em todos os níveis

Os processos eleitorais democráticos para escolha dos 
coordenadores(as) e diretores(as) da organização:

[  ] não ocorrem   [X] ocorrem 
regularmente
[  ] ocorrem somente p/ cargos 
intermediários

[  ] não ocorrem   [X] ocorrem 
regularmente
[  ] ocorrem somente p/ cargos 
intermediários

A instituição possui Comissão/Conselho de Ética para o 
acompanhamento de:

[  ] todas ações/atividades   [X] ensino e 
pesquisa
[X] experimentação animal/vivissecção
[  ] não tem

[  ] todas ações/atividades [X] ensino e 
pesquisa
[X] experimentação animal/vivissecção
[  ] não tem

Até 2013, o número de alunos informado no Balanço Social correspondia ao número de alunos em 31 de agosto de cada ano, conforme Dados 
Oficiais da Univates. A partir de 2014, passou-se a utilizar o número de alunos em 31 de dezembro. O mesmo ocorre com os indicadores sobre o 
corpo funcional (com exceção do número de admissões, número de prestadores de serviço, número de estagiários e número de voluntários) e de 
qualificação do corpo funcional.
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