
Balanço Social 2017

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

Valor (R$) % Valor (R$) %

Receitas Totais 158.922.099,14 100,00% 155.343.639 100,00%

a. Recursos governamentais (subvenções) 2.345.036,25 1,48% 1.203.678 0,77%

b. Doações de pessoas jurídicas 92.670,00 0,06% 33.563 0,02%

c. Doações de pessoas físicas 5.448,00 0,00% 7.450 0,00%

d. Contribuições 0,00 0,00% 0 0,00%

e. Patrocínios 0,00 0,00% 0 0,00%

f. Cooperação internacional 0,00 0,00% 0 0,00%

g. Prestação de serviços e/ou venda de produtos 152.492.893,00 95,95% 147.609.119 95,02%

h. Outras receitas 3.986.051,89 2,51% 6.489.829 4,18%

Valor (R$) % Valor (R$) %

Despesas Totais 160.601.046,20 100,00% 163.169.289 100,00%

a. Projetos, programas e ações sociais 

(excluindo pessoal)
ND ND ND ND

b. Pessoal (salários + benefícios + encargos) 95.807.794,66 59,66% 91.608.763 56,14%

c. Despesas diversas (somatório das despesas 

abaixo)
64.793.251,54 40,34% 71.560.526 43,86%

Operacionais 52.345.399,65 80,79% 44.447.731 62,11%

Impostos e taxas 135.761,17 0,21% 224.887 0,31%

Financeiras 3.903.645,72 6,02% 12.418.210 17,35%

Capital (máquinas + instalações + equipamentos) 7.839.011,26 12,10% 14.311.723 20,00%

Outras (que devem ser discriminadas conforme 

relevância)
569.433,74 0,88% 157.975 0,22%

4 – Indicadores sociais internos
2017

Valor (R$) 

% sobre 

receita

2016

Valor (R$) 

% sobre 

receita

a. Alimentação 720.274,99 0,45% 303.300 0,20%

b. Educação 5.106.590,72 3,21% 5.155.965 3,32%

c. Capacitação e desenvolvimento profissional 805.454,62 0,51% 873.142 0,56%

d. Creche ou auxílio-creche 134.607,43 0,08% 130.928 0,08%

e. Saúde 633.847,94 0,40% 561.247 0,36%

f. Segurança e medicina no trabalho 61.252,83 0,04% 55.396 0,04%

g. Transporte 465.638,55 0,29% 527.145 0,34%

h. Previdência privada e seguro social 2.064.040,34 1,30% 1.906.365 1,23%

i. Bolsas/estágios 1.458.575,22 0,92% 1.519.739 0,98%

j. Outros ND ND ND ND

Total - Indicadores sociais internos 11.450.282,64 7,20% 11.033.227 7,10%

5 – Projetos, ações e contribuições para a 

sociedade

2017
2 - Origem dos recursos

2016

2017 2016
3 - Aplicação dos recursos

2017 2016



a. Assistência jurídica R$: 684.518,00 R$: 618.581,00

Nº de pessoas beneficiadas: 3.878 Nº de pessoas beneficiadas: 3.972

Nº de entidades beneficiadas: ND Nº de entidades beneficiadas: ND

b. Diversidade, etnia e questão racial R$: 24.203,00 R$: 23.921,00

Nº de pessoas beneficiadas: 655 Nº de pessoas beneficiadas: 1.375

Nº de entidades beneficiadas: 9 Nº de entidades beneficiadas: ND

c. Educação R$: 672.218,00 R$: 594.930,00

Nº de pessoas beneficiadas: 11.796 Nº de pessoas beneficiadas: 13.036

Nº de entidades beneficiadas: 156 Nº de entidades beneficiadas: 197

d. Empreendedorismo/apoio e capacitação R$: ND R$: 78.399,00

Nº de pessoas beneficiadas: 1.160 Nº de pessoas beneficiadas: 508

Nº de entidades beneficiadas: ND Nº de entidades beneficiadas: ND

e. Geração de Emprego e Renda R$: ND R$: ND

Nº de pessoas beneficiadas: ND Nº de pessoas beneficiadas: ND

Nº de entidades beneficiadas: ND Nº de entidades beneficiadas: ND

f. Segurança alimentar/combate à fome R$: ND R$: ND

Nº de pessoas beneficiadas: ND Nº de pessoas beneficiadas: ND

Nº de entidades beneficiadas: ND Nº de entidades beneficiadas: ND

g. Meio ambiente/desenvolvimento sustentável R$: 370.891,00 R$: 355.060,00

Nº de pessoas beneficiadas: 13.314 Nº de pessoas beneficiadas: 10.186

Nº de entidades beneficiadas: 100 Nº de entidades beneficiadas: 152

h. Saúde e saneamento R$: 4.794.624,00 R$: 2.566.706,00

Nº de pessoas beneficiadas: 19.513 Nº de pessoas beneficiadas: 19.589

Nº de entidades beneficiadas: 4 Nº de entidades beneficiadas: 7

i. Direitos humanos R$: ND R$: ND

Nº de pessoas beneficiadas: ND Nº de pessoas beneficiadas: ND

Nº de entidades beneficiadas: ND Nº de entidades beneficiadas: ND

j. Esporte R$: 139.758,00 R$: 86.098,00

Nº de pessoas beneficiadas: 2.711 Nº de pessoas beneficiadas: 3.515

Nº de entidades beneficiadas: 28 Nº de entidades beneficiadas: 46

k. Cultura R$: 374.153,00 R$: 1.359.288,00

Nº de pessoas beneficiadas: 22.839 Nº de pessoas beneficiadas: 8.262

Nº de entidades beneficiadas: 3 Nº de entidades beneficiadas: 8

l. Lazer R$: ND R$: ND

Nº de pessoas beneficiadas: 196 Nº de pessoas beneficiadas: 586

Nº de entidades beneficiadas: ND Nº de entidades beneficiadas: ND

m. Outros R$: 1.648,00 R$: 109.234,00

Nº de pessoas beneficiadas: ND Nº de pessoas beneficiadas: 3.137

Nº de entidades beneficiadas: 12 Nº de entidades beneficiadas: 22

Valores totais

6 - Outros indicadores

Nº total de alunos(as)

Nº de alunos(as) com bolsas integrais

Valor total das bolsas integrais

Nº de alunos(as) com bolsas parciais

Valor total das bolsas parciais

Nº de alunos(as) com bolsas de Iniciação 

Científica e de Pesquisa
Valor total das bolsas de Iniciação Científica e de 

Pesquisa

7 - Indicadores sobre o corpo funcional

7.062.013,00R$                                                 5.792.217,00R$                                                 

R$ 461.675,88 R$ 1.020.016

6.294 7.040

R$ 7.509.715,04 R$ 7.384.071

2017 2016

13.923 15.348

49 113

201 220

R$ 741.386,40 R$ 656.145

2017 2016



Nº total de empregados(as) ao final do período

Nº de admissões durante o período

Nº de prestadores(as) de serviço

% de empregados(as) acima de 45 anos

Nº de mulheres que trabalham na instituição

% de cargos de chefia ocupados por mulheres

Idade média das mulheres em cargos de chefia

Salário médio das mulheres 4.008,60R$   3.754,00R$   

Idade média dos homens em cargos de chefia

Salário médio dos homens 4.201,31R$   3.956,00R$   

Nº de negros(as) que trabalham na instituição

% de cargos de chefia ocupados por negros(as)

Idade média dos(as) negros(as) em cargos de 

chefia

Salário médio dos(as) negros(as) 5.000,86R$   3.300,00R$   

Nº de brancos(as) que trabalham na instituição

Salário médio dos(as) brancos(as) 4.130,96R$   3.889,00R$   

Nº de estagiários(as)

Nº de voluntários(as)

Nº de pessoas com deficiência

Salário médio das pessoas com deficiência 1.514,83R$   1.464,00R$   

8 - Qualificação do corpo funcional

Nº total de docentes

Nº de doutores(as)

Nº de mestres(as)

Nº de especialistas

Nº de graduados(as)

Nº total de funcionários(as) no corpo técnico e 

administrativo
Nº de pós-graduados (especialistas, mestres e 

doutores)

Nº de graduados(as)

Nº de graduandos(as)

Nº de pessoas com ensino médio

Nº de pessoas com ensino fundamental

Nº de pessoas com ensino fundamental incompleto

Nº de pessoas não alfabetizadas

9 - Informações relevantes quanto à ética, 

transparência e responsabilidade social

Relação entre a maior e a menor remuneração

O processo de admissão de empregados(as) é:

A instituição desenvolve alguma política ou ação 

de valorização da diversidade em seu quadro 

funcional?

Se "sim" na questão anterior, qual?

A organização desenvolve alguma política ou 

ação de valorização da diversidade entre 

alunos(as) e/ou beneficiários(as)?

1.105 1.075

210 196

194 198

42 41

44 43

19,28% 18,04%

601 581

50,50% 50,47%

66 57

910 1.119

- -

1.075 1.045

6 6

0,00% 0,00%

507 496

146 123

222 238

56 47

2017 2016

82 78

137 132

334 327

97 82

42 53

598 579

0 0

2017 Metas 2018

21,26 -

38 38

7 3

0 1

[x] sim, institucionalizada

[  ] sim, não institucionalizada

[  ] não

[x] sim, institucionalizada

[  ] sim, não institucionalizada

[  ] não

0% por indicação e 100% por seleção/concurso. 0% por indicação e 100% por seleção/concurso. 

[x] sim, institucionalizada

[  ] sim, não institucionalizada

[  ] não

[x] sim, institucionalizada

[  ] sim, não institucionalizada

[  ] não

[x] negros   [x] gênero   [x] opção sexual

[x] pessoas com deficiência

[x] religiosas, culturais, territoriais, geracionais, opção 

política, nacionalidade

[x] negros   [x] gênero   [x] opção sexual

[x] pessoas com deficiência

[x] religiosas, culturais, territoriais, geracionais, opção 

política, nacionalidade



Se "sim" na questão anterior, qual?

Na seleção de parceiros e prestadores de 

serviço, critérios éticos e de responsabilidade 

social e ambiental:

A participação de empregados(as) no 

planejamento da instituição:

Os processos eleitorais democráticos para 

escolha dos coordenadores(as) e diretores(as) 

da organização:

A instituição possui Comissão/Conselho de Ética 

para o acompanhamento de:

10 - Outras Informações

[x] negros   [x] gênero   [x] opção sexual

[x] pessoas com deficiência

[x] religiosas, culturais, territoriais, geracionais, opção 

política, nacionalidade

[x] negros   [x] gênero   [x] opção sexual

[x] pessoas com deficiência

[x] religiosas, culturais, territoriais, geracionais, opção 

política, nacionalidade

[  ] não são considerados

[  ] são sugeridos   [x] são exigidos

[  ] não são considerados

[  ] são sugeridos   [x] são exigidos

1- O número de pessoas beneficiadas informado no subitem “Assistência jurídica” do item “Projetos, ações e contribuições para a sociedade” refere-

se ao número de atendimentos realizados no Serviço de Assistência Jurídica (Sajur) nos anos de 2016 e 2017. 2- No item "Projetos, ações e

contribuições para a sociedade" uma mesma entidade pode ter sido beneficiada em mais de um subitem. 3- O número de bolsistas nos anos de

2016 e 2017 é maior do que o número de bolsas, pois durante o ano mais de um bolsista utiliza a mesma bolsa. 4- O número de docentes com

graduação nos anos de 2016 e 2017 refere-se aos professores dos cursos técnicos e de educação continuada. 5- Em dezembro de 2016, foi

declarada a Política de respeito às individualidades em diferentes dimensões - Resolução 146/Reitoria/Univates, de 19/12/2016. 6- Legenda: ND -

Não disponível.

[  ] 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

[  ] não ocorrem   [x] ocorrem regularmente

[  ] ocorrem somente p/ cargos intermediários

[  ] não ocorrem   [x] ocorrem regularmente

[  ] ocorrem somente p/ cargos intermediários

[  ] 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


