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O Conselho de Administração da Fundação COPPETEC, reuniu-se no último dia 22 
de dezembro de 2020, e pronunciou-se assim:

1. Foi bem sucedido o plano de emergência aprovado em junho último para o enfrentamento 
da crise causada queda da receita dos projetos dos 450 milhões iniciais até chegar aos 285 
milhões na presente data;

2. O Plano que tinha como objetivo manter Fundação Íntegra, foi bem sucedido, pois suas 
contas foram pagas, impostos, contribuições, e demais compromissos institucionais e 
a conservou apta a receber e gerir recursos, em sintonia com o que requer o Ministério 
Publico; 

3. Ao examinar porém as perspectivas para o ano de 2021, inclusive a conjuntura econômica 
do País,  e os recursos destinados à universidade e a ciência e tecnologia, segundo a LOA e 
suas restrições orçamentarias, traçou um cenário de R$200 milhões de receita bruta, com 
uma revisão no primeiro trimestre; 

4. Considerou que as receitas operacionais da Fundação altamente restritas nesse ano 
devem ser aplicadas primeiramente em sua manutenção, sem qualquer acréscimo no 
período tendo como referência o mês de outubro para que mantenha o padrão operacional 
com a gestão dos projetos; 

5. Considerou que ate que haja mudança nas condições acima, não haverá recursos para 
dedicar às unidades apoiadas; 

6. Para isso, os responsáveis pelas unidades deverão traçar seu plano de redução de 
despesas contra a COPPETEC por absoluta falta de recursos para cobri-las;

7. Infelizmente, as medidas terão de ser tomadas logo para que não haja mais prejuízo das 
contas da Fundação;

8. O resultado dessas medidas é a preservação da capacidade operacional da Fundação 
para que continue a cumprir seu apoio aos projetos de ensino, pesquisa, extensão e 
desenvolvimento institucional.  

Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 2020
A diretoria da COPPETEC


