Parceira da Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB/USP)
Z((FOB/USP)

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2017

RECEITAS
Receitas de cursos FUNBEO
Receitas de cursos FOB

1.844.125,00
857.800,00

TOTAL DAS RECEITAS

2.701.925,00

DESPESAS
Operacionais dos cursos
Pagamento de serviços de terceiros (aulas)
Ressarcimento à FOB dos cursos FOB 10%
Taxa da Reitoria dos cursos FOB - 5%
Fundo de apoio aos cursos FOB - 5%
Ressarc. à FOB dos cursos FUNBEO - 10%
Administrativas
Salários de func. + 13º. + Abono de férias
Vale Alimentação
Encargos sociais
Tributos
Honorários Contábeis
Honorários Advocatícios
Correio / Telefone / Impressos
Atividades fim
Concessão de bolsas de estudo
Incentivo ao ensino e pesquisa
ValpaMed (Convênio Saúde)
Outras despesas
TOTAL DAS DESPESAS
RESULTADO DO EXERCÍCIO

(1.891.347,50)
(85.780,00)
(42.890,00)
(42.890,00)
(184.412,50)

(2.247.320,00)

(132.139,32)
(20.078,52)
(45.033,00)
(81.057,72)
(29.349,60)
(33.600,00)
(7.920,00)

(349.178,16)

(50.825,04)
(6.000,00)
(4.528,32)
(37.200,00)

(61.353,36)
(37.200,00)

(2.695.051,52)
6.873,48

Bauru, 31 de outubro de 2016.

Prof. Dr. Guilherme Janson
Diretor - Presidente
FUNBEO

Prof. Dr. Paulo Sérgio da Silva Santos
Diretor - Financeiro
FUNBEO

Rua Maria José, 12-60 • Vila Altinópolis • Bauru/SP • Cep: 17.012-160
Tel: (14) 3234-4384 • Fax (14) 3224-1388 • e-mail: info@funbeo.com.br • www.funbeo.com.br

Parceira da Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB/USP)
Z((FOB/USP)

PLANO DE TRABALHO PARA 2017

1. Promoção, apoio e divulgação de programas de Extensão Universitária.
2. Difusão de legislação e incentivo aos docentes para o estabelecimento de convênios
com outras entidades ou empresas visando a captação de recursos externos e o
desenvolvimento de pesquisas (Lei Federal nº 11.196, de 21.11.2005, e Decreto nº
5798, de 07.06.2006), assim como para elaboração de projetos técnico-científicos
junto às agências de fomento.
3. Colaboração em projetos assistenciais, desenvolvidos pela FOB.
4. Auxílios para publicações de caráter científico e informativo.
5. Auxiliar na promoção de atividades científicas, culturais, sociais e esportivas junto
à Faculdade de Odontologia de Bauru.
6. Prestação de serviços à comunidade, indissociáveis das atividades didáticas
promovidas e/ ou apoiadas pela Fundação.
7. Aquisição, manutenção e reparo de equipamentos de ensino e pesquisa para a FOB.
8. Deliberação sobre bolsas de estudo parciais a alunos de cursos de especialização
promovidos /gerenciados pela FUNBEO, mediante critérios estabelecidos pela
Comissão de Bolsas da Fundação.
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Parceira da Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB/USP)
Z((FOB/USP)

PLANO DE APLICAÇÃO DO PATRIMÔNIO
2017

1. O Patrimônio da FUNBEO é constituído por um imóvel, móveis e equipamentos,
utilizados na área administrativa, além de aplicações financeiras para utilização em
patrimônio próprio.
O Convênio firmado com a FOB – USP possibilita à Fundação utilizar os próprios
dessa instituição para o desenvolvimento das atividades programadas, mediante
ressarcimento estabelecido pela Unidade.
2. A FUNBEO procurará dar continuidade, dentro da disponibilidade de seu caixa, à
aquisição de equipamentos para os diversos departamentos da FOB, repassando-os
em doação para o patrimônio da instituição, além de desenvolver atividades
inerentes ao plano de trabalho apresentado anualmente.
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