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1. Identificação da Entidade e do Gestor: 

 

1.1. Identificação: 

NOME: Fundação de Apoio e Desenvolvimento do Ensino Tecnológico - FADETEC 

 

ENDEREÇO: Fazenda Varginha, KM 02 da Rodovia MG 404 (Salinas – Taiobeiras), 

CEP: 39560-000. 

 

MUNICÍPIO: Salinas – Minas Gerais 

CELULAR: (38) 99149-0242 / (38) 99149-0612 

E-MAIL: fadetec@fadetec.org.br 

SÍTIO ELETRÔNICO: www.fadetec.org.br 

 

1.2. Atribuições estatutárias: 

 

A Fundação de Apoio e Desenvolvimento do Ensino Tecnológico - FADETEC; tem por 

finalidade: 

 

I. Apoiar a realização de atividades de Pesquisa, Inovação Tecnológica, Ensino, 

Extensão e Desenvolvimento do IFNMG, mediante assessoramento à 

elaboração de projetos, captação, concessão e gestão de recursos; 

II. Planejar, promover, coordenar, executar, colaborar, gerir e acompanhar 

programas e ações institucionais de interesse dos entes federados, das 

Instituições de Ensino Superior e das Instituições de Ciência e Tecnologia, nas 

áreas da Educação, da Saúde, do Meio Ambiente, da Segurança, da Assistência 

Social, da Cultura, do Esporte e da Pesquisa Científica e Tecnológica; 

III. Conceder bolsas a estudantes em nível médio, técnico profissionalizante, de 

graduação e de pós-graduação, a professores, pesquisadores e servidores do 

IFNMG, cujas atividades sejam relacionadas a projetos de interesse da referida 

Instituição ou a professores, pesquisadores e servidores de outras Instituições 

de Ensino Superior e Instituições de Ciência e Tecnologia e, também, conceder 

bolsas no âmbito de projetos específicos, nos termos da legislação aplicável; 

IV. Desenvolver, gerir e custear programas de auxílio, alimentação, moradia e 

serviços sociais de assistência a discentes do IFNMG;  

V. Cooperar com Instituições de Ensino, Instituições de Ciência e Tecnologia, 

parques e polos tecnológicos, incubadora de empresas e projetos, empresas 

juniores, empresas públicas e privadas, governos e agências nacionais e 

internacionais de promoção do desenvolvimento, nos seus diversos níveis, com 

a finalidade de aumentar o intercâmbio do conhecimento e sua aplicação em 

ações de desenvolvimento local, regional e nacional, na sua área de 

competência, desde que compatíveis com os objetivos da FADETEC; 
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VI. Promover a geração, adequação e difusão de tecnologias e a divulgação do 

conhecimento; 

VII. Incentivar e gerir meios de comunicação, com fins exclusivamente educativos, 

científicos e culturais, tais como canais televisivos, rádios difusoras, periódicos 

científicos, boletins técnicos e jornais; 

VIII. Criar, realizar, gerir e divulgar programas de natureza cultural, esportiva e 

educacional que contribuam para o fortalecimento do exercício da cidadania, o 

fomento e a consolidação da participação comunitária na elaboração e 

implementação de programas e projetos sociais; 

IX. Promover, patrocinar e divulgar cursos de capacitação e eventos acadêmicos, 

científicos, esportivos e culturais de interesse da Instituição apoiada e da 

sociedade; 

X. Apoiar atividades voltadas para o desenvolvimento agrícola, industrial e de 

serviços, direcionados ao desenvolvimento de produtos e processos de melhoria 

da qualidade e da produtividade; 

XI. Promover a industrialização e comercialização de bens e produtos gerados com 

a tecnologia do IFNMG, bem como o escoamento do excedente da produção; 

XII. Prestar serviços de consultoria, assistência técnica, auditoria e assessoria para 

os entes federados e entidades públicas, bem como para a iniciativa privada e o 

terceiro setor; 

XIII. Promover e realizar concursos públicos, processos seletivos e exames de 

certificação;  

XIV. Gerenciar e apoiar as atividades desenvolvidas em Hospital Universitário, 

Hospital Veterinário Universitário, em laboratórios de pesquisa e de prestação de 

serviços à comunidade, vinculados à Instituição apoiada; 

 

As finalidades indicadas neste item serão alcançadas diretamente, ou mediante 

celebração de contratos, convênios, termos de cooperação e parcerias com entidades 

públicas ou privadas, nacionais e estrangeiras, bem como pelo incremento de ações 

junto a órgãos financiadores e de fomento, de acordo com a legislação e normas 

vigentes. 

 

1.3. Estrutura Organizacional: 

 

A fim de cumprir suas finalidades a Fundação se organizará em tantas unidades de 

trabalho ou órgãos que se fizerem necessários à consecução de suas finalidades, que 

serão disciplinados por regimentos internos específicos. 

O prazo de duração da Fundação de Apoio e Desenvolvimento do Ensino Tecnológico 

– FADETEC é por tempo indeterminado. 
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O exercício funcional começa no dia 1º de janeiro e termina no dia 31 de dezembro. 

 

A Fundação tem como órgãos administrativos o Conselho Curador, o Conselho Diretor 

e o Conselho Fiscal. 

 

O Conselho Curador, órgão máximo de administração da FADETEC, será constituído 

por 09 (nove) membros, sendo eles, o reitor do IFNMG e 02 (dois) pró-reitores, 02 

(dois) diretores-gerais de campus, 01 (um) docente, 01 (um) técnico administrativo e 01 

(um) discente, necessariamente maior de idade, além de 01 (um) representante de 

entidades científicas, empresariais ou profissionais, sem vínculo com o IFNMG, 

indicados pelo presidente do Conselho Superior, apreciados pelo Colégio de Dirigentes 

e referendados pelos conselheiros do órgão colegiado máximo do Instituto Federal do 

Norte de Minas Gerais. 

 

O mandato dos membros do Conselho Curador será de 2 (dois) anos, a partir da data 

de indicação dos membros pelos órgãos competentes, permitida uma recondução.  

Excetua-se o disposto ao reitor do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, pois o 

seu mandato no Conselho Curador será coincidente com o respectivo mandato perante 

a Instituição. 

 

Em caso de vacância, o cargo vago será provido no prazo máximo de 60 (sessenta) 

dias, conforme art. 14 do Estatuto Social da FADETEC. 

 

O Conselho Curador será presidido pelo reitor do IFNMG ou, na sua falta ou 

impedimento, pelo conselheiro, servidor efetivo do IFNMG, de maior idade. 

   

2. DADOS RELATIVOS À GESTÃO 2020. 

 

2.1. Contratos firmados/celebrados e Realizados em 2020: 

 

 03/2020 - Termo de Contrato de Prestação de Serviços nº 16/2020 que 

fazem entre si o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Norte de Minas Gerais (IFNMG Reitoria) e a Fundação de Apoio e 

Desenvolvimento do Ensino Tecnológico - FADETEC. 

 

⮚ Contratação de serviços de gestão administrativa e financeira para apoio na 

execução do “Projeto ALVORADA: Inclusão Social e Produtiva de pessoas 

egressas do Sistema Prisional no âmbito do IFNMG” – Valor R$ 332.002,00. 

 

⮚ Não foi possível executar o projeto no ano de 2020, em razão da crise 

sanitária provocada pela Covid-19 e as atividades presenciais no campus 

terem sido suspensas. 
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● 08/2020 – Termo de Contrato de Prestação de Serviços nº 02/2020 que 

entre si celebram, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Norte de Minas Gerais – Campus Montes Claros e a Fundação de Apoio e 

Desenvolvimento do Ensino Tecnológico - FADETEC; 

⮚ Contratação de serviços de gestão administrativa e financeira para apoio na 

execução do Projeto intitulado “PROJETO DE CRIAÇÃO DE UM 

IMUNOSSENSOR PARA DETECÇÃO DE PACIENTES COM COVID-19” – 

Valor R$ 146.539,88. 

⮚ Iniciado e desenvolvido parcialmente em 2020, com previsão de 

encerramento em 2021. 

 

● 10/2020 – Contrato de Prestação de Serviços que entre si celebram Filipe 
Vieira Santos de Abreu Coordenador de Projeto vinculado ao processo nº 
401933/2020-2 do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico CNPq e Fundação de Apoio e Desenvolvimento do Ensino 
Tecnológico – FADETEC; 
⮚ O objetivo é a prestação de serviço de coleta, processamento e transporte 

de amostras de água dos rios, de esgoto e de peixes, no âmbito do projeto 

“Análise da presença e Persistência do SARS-CoV-2 em águas de superfície 

e ictiofauna da Bacia Hidrográfica do Baixo e Médio Jequitinhonha, MG” 

(CNPq processo nº 401933/2020-2) – Valor R$ 99.948,29. 

⮚ Iniciado em 2020, com previsão de encerramento em 2022. 

 

● 10/2020 – Termo de Contratação nº 021/2020 – Contrato entre Cientec 

Conveniar Comércio de Software LTDA. ME e Fundação de Apoio e 

Desenvolvimento do Ensino Tecnológico – FADETEC;  

⮚ Contrato anual de licença de uso do software CONVENIAR para gestão de 

projetos – Período de 01/10/2020 à 30/09/2021. Valor R$ 6.228,00. 

 

● 11/2020 – Contrato que entre si celebram, o Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais – Campus Montes Claros, a 

Fundação de Apoio e Desenvolvimento do Ensino Tecnológico – FADETEC 

e Novo Nordisk Produção Farmacêutica LTDA; 

⮚ O objetivo é a contratação de serviços de gestão administrativa e financeira 
para apoio na execução do Projeto intitulado “AVALIAÇÃO DO 
TRATAMENTO DO LODO DA ETE DA NOVO NORDISK VIA BIODIGESTÃO 
ANAERÓBIA" – Valor R$ 17.804,30. 

⮚ Previsão de início e encerramento no ano de 2021. 

 

● 12/2020 – Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios com o Dr. Vítor 

Sarmento Petroni Pena Santiago, OAB/MG 124.264; 

⮚ Tem por objeto a prestação de serviços de assessoria jurídica preventivas e 

representação em processos administrativos e judiciais em defesa dos 

interesses da FADETEC. 
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2.2. Ações Realizadas: 

 

⮚ As ações realizadas junto ao Contrato entre a FADETEC, CEMIG – 

GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A e a HORIZONTES ENERGIA S/A, seguiram 

como foi determinado pela Cemig, que, em entendimento com órgão ambiental 

responsável pelo licenciamento das atividades de reprodução e solturas de 

peixes nativos, encerrou os trabalhos no ano de 2019. Por conta dessa cessão, 

a FADETEC executou no ano de 2020 somente atividades de manutenção e 

conservação da EPMM, como determinado pela Cemig, enquanto vigorou o 

contrato. 

 

⮚ No Termo de Cooperação Técnica entre o Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais – IFNMG e a Fundação de 

Apoio e Desenvolvimento do Ensino Tecnológico – FADETEC para 

realização do Projeto de Apoio à Internacionalização do Ensino – 

PROINTER, foram inscritos 52 alunos, com previsão de início das aulas 

presenciais no mês de março de 2020, mas em razão da crise sanitária 

provocada pela Covid-19 e as atividades presenciais no campus terem sido 

suspensas, as aulas foram realizadas de forma remota, com 02 (duas) turmas 

com carga horária de 02 horas/aulas, por semana. As aulas encerraram na 

primeira semana do mês de dezembro de 2020, terminando o curso com 19 

alunos pagantes e tiveram 5 egressos sendo selecionados para estágio na 

Alemanha.  

 

⮚ Campanha de divulgação interna da FADETEC “Servidor, sabe o que a 

Fadetec pode fazer por você?” – No intuito de aproximar a fundação dos 

servidores do IFNMG, foi realizada campanha de divulgação dos serviços 

prestados pela fundação. A campanha foi difundida nos canais de e-mail, site e 

mídias sociais do IFNMG e da FADETEC, contendo 04 (quatro) 

temas\matérias\peças de divulgação, que foram lançados em momentos 

diferentes, a parti do mês de maio de 2020. 

 
⮚ No Acordo de Cooperação Técnica nº XX/2019 entre o Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais – IFNMG, a 

Sociedade Mineira de Cultura – SMC e Fundação de Apoio e 

Desenvolvimento do Ensino Tecnológico – FADETEC, o projeto foi 

executado em 2020 conforme plano de trabalho. 

 

⮚ Acordo de Parceria entre IMPROCROP do Brasil LTDA, Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais – Campus 

Januária, tendo como Interveniente a Fundação de Apoio e 

Desenvolvimento do Ensino Tecnológico – FADETEC, o projeto foi 

executado em 2020 conforme plano de trabalho.   
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⮚ 07/2020 – EDITAL SELEÇÃO PÚBLICA DE FORNECEDOR 01/2020 - 

Chamada Pública CEMIG – Proposta de Projeto que atenda às disposições 

da Chamada Pública PEE CEMIG D 2020 – 08/07/2020, O objeto da Chamada 

Pública foi selecionar instituição privada, com ou sem fins lucrativos, com 

capacidade técnica e qualificação comprovada em projetos de eficiência 

energética que se enquadrem nas atividades desenvolvidas por Empresas de 

Serviços de Conservação de Energia – ESCOs – interessadas em elaborar 

proposta de projeto de eficiência energética, em benefício da Reitoria e demais 

unidades (Campi) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Norte de Minas Gerais situadas nas cidades de MONTES CLAROS, 

ALMENARA, ARAÇUAÍ, TEÓFILO OTONI, SALINAS, JANUÁRIA, PIRAPORA, 

ARINOS, JANAÚBA, DIAMANTINA E PORTEIRINHA, para a participação no 

Programa de Eficiência Energética da CEMIG S.A 2020 (Chamada Pública 

CEMIG S.A.). Processo revogado por ato da própria Fundação. 

 

⮚ 10/2020 – EDITAL SELEÇÃO PÚBLICA DE FORNECEDOR 02/2020 - 

Chamada Pública CEMIG – Proposta de Projeto que atenda às disposições 

da Chamada Pública PEE CEMIG 2020 – 13/10/2020, O objeto da Chamada 

Pública foi selecionar instituição privada, com ou sem fins lucrativos, com 

capacidade técnica e qualificação comprovada em projetos de eficiência 

energética que se enquadrem nas atividades desenvolvidas por Empresas de 

Serviços de Conservação de Energia – ESCOs – interessadas em elaborar 

proposta de projeto de eficiência energética, em benefício da Reitoria e demais 

unidades (Campi) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Norte de Minas Gerais situadas nas cidades de MONTES CLAROS, 

ALMENARA, ARAÇUAÍ, TEÓFILO OTONI, SALINAS, JANUÁRIA, PIRAPORA, 

ARINOS, JANAÚBA, DIAMANTINA E PORTEIRINHA, para a participação no 

Programa de Eficiência Energética da CEMIG S.A 2020 (Chamada Pública 

CEMIG S.A.). A empresa vencedora do Edital foi a AMBIO PARTICIPAÇÕES 

LTDA. 

 

2.3 Prospecções iniciadas 2020  
 

➢ Prospecção Companhia Brasileira de Lítio-CBL – IFNMG Araçuaí e visita a 
mineradora de Lítio\assinatura de protocolo de intenções;  

➢ Prospecção para implantação do Curso Técnico em Mineração - IFNMG - 
Campus Araçuaí; 

➢ Prospecção sobre a possibilidade de realização de Serviços de análise 
Laboratorial e criação da Unidade de Pesquisa, Tecnologia, Inovação e 
Referência da Cachaça no Campus Salinas; 

➢ Projeto de Pesquisa - IFNMG / UNIMONTES - MAPA – Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento / FADETEC - Projeto: “Instalação de Biofábrica 
(LabTech) de bioinsumos para estudos e capacitação rural”; 

➢ Perscrutação de Parceria com empresa especializada em prospecção de linhas 
de financiamento/editais para projetos de inovação; 
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➢ Análise sobre possibilidade de parceria com o Escritório de Projetos do Campus 
Montes Claros para divulgação das linhas de financiamento/editais para projetos 
de inovação obtidos a partir da parceria com empresa especialista em 
especializada em prospecção; 

➢ Análise sobre possibilidade de concorrência ao chamamento público para 
seleção de fundação de apoio do IF baiano – Edital Nº 93, de 20 de julho de 
2020; 

 
2.4. Ações não aprovadas / suspensos / impugnadas / desclassificadas/ não 

continuadas /ou despriorizadas: 

 

⮚ II Simpósio de Alimentos e Bebidas – SIAB – Campus Salinas - Devido à 

crise sanitária provocada pela Covid-19. Suspenso 

 

⮚ II PARASIF – Encontro de Estudos em Parasitologia Veterinária – Campus 

Salinas - Devido à crise sanitária provocada pela Covid-19. Suspenso 

 
⮚ Projeto de Extensão – Parceria entre IFNMG e Governo de Minas Gerais para 

transformação de cachaça em álcool gel para posterior doação, em razão da 

situação de pandemia. Suspenso. 

 
⮚ Projeto de extensão – “Horta Comunitária na Escola: Sustentabilidade, 

Saúde e Solidariedade”. Parceria para Edital de chamamento público número 

01/2020 para financiamento de projetos ambientais realizado pelo Conselho 

Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente (Codema) de Montes 

Claros. Cancelado pelo Coordenador 

 
⮚ Parceria entre SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

–MG (SEDESE) e IFNMG Campus Teófilo Otoni tendo FADETEC com 
interveniente. A proposta visava a prestação de serviços para a criação de 
feiras e treinamentos de agricultores, visando a promoção da inclusão 
socioprodutiva dos indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social, 
por meio do fomento ao trabalho por conta própria e à produção em grupos 
autogestionários e autossustentáveis para a geração de renda. Modelo de 
parceria foi descontinuado pela SEDESE. 
 

⮚ Projeto de Extensão - “AGROECOLOGIA COMO MATRIZ NA FORMAÇÃO 

DOS SUJEITOS DO CAMPO: Qualificação técnica de estudantes e recém-

egressos de cursos de ciências agrárias e afins do IFNMG e produção de 

materiais didáticos para formação técnica nas Escolas Família Agrícola - 

EFAs - de MG”; 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2020 - PROGRAMA DE 

RESIDÊNCIA PROFISSIONAL AGRÍCOLA. Não Continuado 
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⮚ Projeto de Desenvolvimento Institucional, científico e tecnológico ou de 

Inovação - "IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES: ÁGUA 

BRUTA E TRATADA (LAABT)" - IFNMG Montes Claros; 

O objeto deste projeto se constitui na adequação das instalações de um dos 

laboratórios do IFNMG - Campus Montes Claros, que já apresenta toda a base 

instalada, para receber, acondicionar e realizar ensaios de tratabilidade em 

amostras de água bruta e tratada. Cancelado pelo Coordenador 

 

⮚ IX Seminário de Iniciação Científica-SIC 2020 - IFNMG Teófilo Otoni – 

Devido à crise sanitária provocada pela Covid-19. Suspenso. 

 

⮚ Projeto - Prefeitura de Rio Acima - proposta de serviços de realização de 

processo Seletivo Simplificado. Não aprovado 

 

⮚ IFNMG – campus Salinas / MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento / FADETEC  

Projeto: “COLEÇÃO DE MICRO-ORGANISMOS PRODUTORES DE ÁCIDO 

LÁCTICO E POTENCIALMENTE PROBIÓTICOS ISOLADOS A PARTIR DE 

PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (PRODUTOS LÁCTEOS E CÁRNEOS 

ARTESANAIS) DA REGIÃO DE SALINAS - MINAS GERAIS”. Cancelado pelo 

Coordenador 

. 

⮚ IFNMG – campus Montes Claros / Prefeitura de MOC (CODEMA) / FADETEC 

10/2020 – Projeto: “IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES: ÁGUA 

BRUTA E TRATADA (LAABT)”. Cancelado pelo Coordenador 

  

⮚ IFNMG / Prefeitura de Montes Claros / FADETEC 

Projeto: Horta Comunitária na Escola: Sustentabilidade, Saúde e Solidariedade. 

Edital de chamamento público número 01/2020 para financiamento de projetos 

ambientais realizado pelo Conselho Municipal de Defesa e Conservação do 

Meio Ambiente (Codema) de Montes Claros. Cancelado pelo Coordenador 

 

⮚ IFNMG - Campus Diamantina / FADETEC 

“Projeto de Formação em Nível de Especialização e Formação Inicial e 

Continuada do Campus Diamantina”. Executado sem a parceria com a 

FADETEC 

 

⮚ Concurso e Processo Seletivo do IFNMG – a prestação de serviços 

especializados para os Processos Seletivos e Vestibulares do IFNMG. 

Executado sem a parceria com a FADETEC 

 

 

3. Plano de Atividades para 2021: 
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3.1. Possibilidade de contrato de Prestação de Serviços, entre o Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais – Campus Teófilo 

Otoni e Fundação de Apoio e Desenvolvimento do Ensino Tecnológico - 

FADETEC – Contratação de serviços de gestão administrativa e financeira para apoio 

na execução do Projeto PROINTER 2021. 

 

3.2. Possibilidade de contrato de Prestação de Serviços, entre o Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais – Reitoria e 

Fundação de Apoio e Desenvolvimento do Ensino Tecnológico – FADETEC – 

Contratação de serviços de gestão administrativa e financeira para apoio na execução 

do “Projeto de Desenvolvimento de Módulos para o Sistema CAJUI – IFNMG". 

 

3.3. Possibilidade de contrato de Prestação de Serviços, entre o Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais – Reitoria e 

Fundação de Apoio e Desenvolvimento do Ensino Tecnológico – FADETEC – 

Contratação de serviços de gestão administrativa e financeira para apoio na execução 

do Projeto "Cursos FIC nos Centros de Línguas do IFNMG: Inclusão Linguística por 

Meio da Formação Continuada”. 

 

3.4. Possibilidade de contrato de Prestação de Serviços, entre o Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais – Campus Arinos e 

Fundação de Apoio e Desenvolvimento do Ensino Tecnológico – FADETEC – 

Contratação de serviços de gestão administrativa e financeira para apoio na execução 

e implantação de núcleo de referência de tecnologia em sistema de geração de energia 

limpa e renovável e capacitações no IFNMG - Campus Arinos.  

 

3.5. Outras Ações: 

 

⮚ Atividades que visem dar maior visibilidade a Fundação, como visitas aos campi, 

campanhas publicitárias no âmbito do IFNMG, etc.; 

⮚ Novos envios de ofícios, colocando a FADETEC à disposição das prefeituras da 

região, para realização de processos seletivos, vestibulares e concursos, tendo 

como suporte a expertise da fundação na seleção realizada a distância, por meio 

do projeto PROINTER; 

⮚ Criação de Plataforma para Cursos de curta duração presenciais e on-line (com 

contratação do auxiliar administrativo); 

⮚ Continuidade da prospecção de projeto piloto no Campus Salinas, visando a 

criação de Plataforma de Gestão de Atividades Laboratoriais do IFNMG; 

⮚ Estudo sobre novas modalidades de investimento dos valores da conta da 

FADETEC, tendo em vistas a tentativa de aumentar as receitas financeiras e 

tratativas visando à criação da Comissão de Análise de Investimentos do 

IFNMG; 
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⮚ Continuidade da tentativa de alteração de contas para bancos sem tarifas ou 

busca pelo estorno dos valores cobrados; 

⮚ Análise sobre custos com despesas diversas, visando sua redução; 

⮚ Revisão do site e das mídias sociais da FADETEC; 

⮚ Revisar demais prospecções realizadas em 2020 para tentativa de 

implementação em 2021. 

⮚ Promover capacitação para os gestores de Campi, em relação às alterações das 

Normas de Relações entre IFNMG e FADETEC e demais necessidades de 

documentos e fluxos; 

⮚ Em conformidade com o Estatuto da FADETEC, em 2021 serão realizadas 

outras Ações nos elevados interesses da Entidade Apoiada (IFNMG), por 

determinação do excelso Conselho Curador desta entidade. 

 

3.6. Considerações sobre as ações realizadas em 2020: 

 

Se as operações de 2019 da FADETEC foram muito voltadas para se adequar a 

um contexto externo de elevada turbulência, caracterizado por contingenciamentos no 

orçamento do IFNMG, as influências da política geral do país, especificamente na área 

de meio ambiente, que levaram ao fim do contrato com a CEMIG e as mudanças nos 

resultados de fundos de investimento (que geravam uma renda não operacional 

substancial), pode-se dizer que todos esses elementos externos se aprofundaram em 

2020. 

Somados a esses elementos, continuaram presentes problemas associados à 

questão interinstitucional (relativa à relação entre FADETEC, IFNMG e outras 

entidades), como a dificuldade de disponibilidade dos membros do Conselho Diretor, 

de capacitação de servidores que tomam decisões sobre os temas relacionados aos 

projetos. Com relação ao tempo disponível pelos membros do Conselho Diretor da 

fundação, vale lembrar do parecer exarado no DESPACHO n. 

00200/2019/PROC/PFIFNORTE DE MINAS/PGF/AGU já referido no Relatório de 

Atividades (Gestão) da FADETEC em 2019. O documento sugere cumular a função de 

membro do conselho com a jornada de trabalho 40 horas já executada pelos membros 

junto ao IFNMG. Essa interpretação contrasta com a demanda cada vez maior por 

organização interna e profissionalização da FADETEC, tendo em vistas a enorme 

variedade de projetos prevista em seu estatuto e a demanda da própria instituição 

apoiada que cresce a cada ano, bem como, com a grande responsabilidade que pesa 

sobre as decisões tomadas por aqueles que assinam sobre cada ato administrativo e 

cada contrato gestado pela fundação. Em relação à capacitação necessária aos 

projetos, embora algum avanço tenha ocorrido, devem ser consideradas as mudanças 

de gestão ocorridas após eleições dos diversos Campi e Reitoria no ano, o que vai 

demandar reaproximação entre o Conselho Diretor, Curador e Fiscal e os servidores 

responsáveis por dar andamento aos processos relativos aos projetos executados por 

meio de parceria entre IFNMG e FADETEC para 2021. 
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Por fim, existem os problemas internos à própria fundação, que, embora tenha 

aumentado a quantidade de ações executadas, não pôde contar com os recursos do 

Projeto Alvorada devido à pandemia causada pelo vírus SARS-COV-2. Esses recursos 

seriam muito importantes para seu fluxo de caixa no primeiro semestre, e sua ausência 

impediu um crescimento maior da fundação, demandando inclusive, a retirada de 

valores dos seus fundos de investimento para a composição de seu disponível. A 

situação causada pela COVID-19 gerou diversos impactos negativos nas atividades da 

fundação, obrigando-a se reorganizar na perspectiva do trabalho remoto, algo que 

impactou desde os funcionários da fundação, que tiveram que estruturar ambientes de 

trabalho em casa, até as reuniões dos Conselhos e suas assinaturas em atas. As 

mudanças nas operações foram consideráveis, principalmente tendo-se em mente que 

diversos órgãos com os quais a fundação se relaciona (como os bancos, cartórios e o 

Ministério Público) ainda apresentam funcionamentos híbridos, requerendo diversas 

atividades presenciais que agora são realizados de forma restrita. Um exemplo dessa 

dificuldade são as contas bancárias, que, para serem abertas nos bancos tradicionais 

demandam a assinatura presencial em um contrato para o qual, se aguarda 

praticamente o dia inteiro. 

Mas o impacto mais importante foi no número de contratos e convênios que 

foram paralisados (como ora mencionado, o “Projeto Alvorada” que poderia ter sido 

uma fonte de recursos relevante foi paralisado no período), cancelados ou sequer 

chegaram a ser conjecturados. Outrossim, a fundação, que vinha em franco 

crescimento no total de número de contratos assinados teve os valores reduzidos pela 

metade em 2020, mesmo diante do crescimento de 22,22% nas ações realizadas pelo 

Conselho Diretor, que visavam garantir um volume maior de contratos e, por 

conseguinte, de projetos. Diante do cenário imprevisível, e considerando-se todos os 

esforços que foram realizados no ano de 2019 para redução de custos (o que deixava 

margem pequena de redução para 2020), dois terços dos funcionários da fundação 

foram colocados em regimes de trabalho diferenciado, considerando os programas 

governamentais que poderiam ajudar no momento de emergência da pandemia. 

Todavia, nem tudo foram problemas. 

Com a pandemia se aprofundando, a fundação se esforçou e conseguiu realizar 

novos contratos associados ao contexto. Foram então fechadas parcerias para 

execução do “Projeto de criação de um imunossensor para detecção de pacientes com 

covid-19” no valor R$ 146.539,88; e a prestação de serviços associada ao projeto 

“Análise da presença e Persistência do SARS-CoV-2 em águas de superfície e 

ictiofauna da Bacia Hidrográfica do Baixo e Médio Jequitinhonha, MG” no Valor R$ 

99.948,29. 

Além disso, os investimentos em Fundos da FADETEC sofreram impacto 

elevado, e só se recuperaram no final do ano. Dessa forma, por mais que 

contabilmente se evidencie um superávit relativamente grande no ano de 2020, como 

se verá no Item 04, da ordem de centenas de milhares de reais, o valor não representa 

nem de forma aproximada, a realidade que foi vivida em 2020 pela fundação, por dois 

motivos. Inicialmente, por esses valores também estarem vinculados às despesas do 
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Projeto Alvorada, cujo depósito realizado, não poderia ter grandes quantidades de 

recursos repassados para financiar a operação da fundação e em segunda instância, 

mas complementar à primeira, pelo fato de que foi necessário muito esforço na 

tentativa de redução de valores despedidos pela fundação nas suas atividades. 

Ressalta-se, ainda, que existiram projetos de valor considerável com 

possibilidade de contratação, e que a operação de maior complexidade conta, nesse 

momento, com uma maior capacidade de reagir às turbulências do meio externo, 

interinstitucional e interno, devido à experiência que a fundação tem adquirido. 

Novamente, pode-se dizer que o resultado financeiro positivo veio com muitas 

dificuldades, mas trouxe também muito conhecimento. 

Em função dos projetos prospectados no final do ano de 2020, vislumbra-se 

mais apoio interinstitucional, com a possibilidade de parceria ainda mais profunda entre 

IFNMG e FADETEC. 

 

4. Dos Recursos Geridos em 2020: 

 

 Em 2020 foram geridos recursos (receita total) da ordem de R$691.507,20 

(seiscentos e noventa e um mil, quinhentos e sete reais e vinte centavos) contra 

R$374.143,75 (trezentos e setenta e quatro mil, cento e quarenta e três reais e setenta 

e cinco centavos) em 2019. No que diz respeito à (receita operacional), se em 2019 ela 

foi de R$358.460,35 (trezentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e sessenta reais e 

trinta e cinco centavos), no ano seguinte atingiu o montante de R$689.313,59 

(seiscentos e oitenta e nove mil, trezentos e treze reais e cinquenta e nove centavos), 

provenientes das atividades realizadas, ajustes celebrados e contratos firmados no 

citado exercício. Em relação à receita financeira, ela foi R$2.193,61 (dois mil, cento e 

noventa e três reais e sessenta e um centavos) enquanto, no ano anterior atingiu o 

patamar de R$15.683,40 (quinze mil seiscentos e oitenta e três reais e quarenta 

centavos).  

Tendo esses resultados em análise, percebe-se um crescimento de 84,24% na receita 

operacional. Todavia, com relação às receitas financeiras, a situação se mostra 

diferente, pois, o ano de 2019 trouxe receitas maiores do que em 2020 em números 

absolutos e em percentuais comparativamente à receita total. Como ora mencionado, 

os valores alcançados no ano de 2019 foram de R$15.683,40 (quinze mil, seiscentos e 

oitenta e três reais e quarenta centavos) ou 4,19%, contra R$ 2.193,61 (dois mil, cento 

e noventa e três reais e sessenta e um centavos) ou 0,32% sobre a receita total obtida 

em 2020, quando os valores de rendimentos de fundos foram impactados pela crise 

causada pela pandemia. 

  Para atender as despesas vinculadas aos instrumentos de ajustes referenciados 

neste Relatório de Atividades, foram gastos R$372.531,89 (trezentos e setenta e dois 

mil quinhentos e trinta e um reais e oitenta e nove centavos) em 2019, contra R$ 

354.839,04 (trezentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e trinta e nove reais e quatro 

centavos) em 2020. Nesse sentido, pode-se abstrair que a FADETEC ainda conseguiu 
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diminuir suas despesas, mesmo diante da redução que já vinha em andamento (vide 

Relatório de Atividades (Gestão) 2019). 

 

Em relação à disponibilidade financeira, a conta da FADETEC continha em 2019 

de R$269.197,86 (duzentos e sessenta e nove mil, cento e noventa e sete reais e 

oitenta e seis centavos) vinculados a contas de projetos ou ao disponível da fundação. 

Deste valor, um total de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais) foi associado aos 

investimentos financeiros que foram sugeridos pelo Conselho Fiscal, aprovados pelo 

Conselho Curador e realizados pelo Conselho Diretor da fundação. Em 2020 os valores 

de disponibilidades financeiras totais foram de R$596.187,17 (quinhentos e noventa e 

seis mil, cento e oitenta e sete reais e dezessete centavos). Todavia, ressalta-se que 

desse valor apenas o disponível do Projeto Alvorada corresponde a R$300.500,00 

(trezentos mil e quinhentos reais). Dito de outra forma, apenas R$180.932,75 (cento e 

oitenta mil, novecentos e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos) são disponíveis 

não vinculados diretamente a contas de projetos e os valores de investimentos 

financeiros (que são garantidores do funcionamento da fundação e da sua capacidade 

de honrar dívidas futuras) foram reduzidos ao valor de R$160.215,12 (cento e sessenta 

mil, duzentos e quinze reais e doze centavos) queda entre 2020 e 2019 de 11,45%. 

Dessa forma, é relevante que a fundação consiga reinvestir os valores que foram 

utilizados no ano que passou, pois, a redução dos valores investidos é temerária no 

longo prazo. 

Por fim, as dificuldades encontradas no ano de 2020 não ficam tão nítidas 

devido ao valor contábil apresentado no final do período. Isso ocorreu devido ao 

depósito realizado na conta do Projeto Alvorada, que levou a fundação a 

contabilmente, ter um superávit de R$336.668,16 (trezentos e trinta e seis mil, 

seiscentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos) contra um superávit de R$ 

1.611,86 (hum mil, seiscentos e onze reais e oitenta e seis centavos) em 2019. A 

tabela 1 apresenta as ações e resultados dos anos de 2018 (para efeito de 

comparação), 2019 e 2020, destacando sua variação percentual entre os dois últimos 

anos. 

 

Tabela 01. Ações e Resultados dos exercícios 2018, 2019 e 2020.  

 

Ação / Resultado 2018 2019 2020 
Variação 

2019-2020 

Contratos e Convênios 

firmados/celebrados e Realizados 5 12 

 

6 -50,00% 

Ações realizadas 12 18 22 22,2% 

Receita Operacional  R$ 395.931,34  R$ 374.143,75 R$ 689.313,59 84,24% 
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Receita Financeira R$ 13.178,86  R$ 15.683,40 R$ 2.193,61 -86,01% 

Margem Líquida (Rec. 

Financeira/Rec. Operacional) 
3,329% 4,192% 

 
0,32% -92,37% 

Superávit/Déficit -R$ 5.816,33 R$ 1.611,86 R$ 336.668,16 20.886,94% 

 

 

  

5. Das Prestações de Contas Financeira dos Recursos Geridos em 2020: 

 

Informamos que será realizada a Prestação de Contas dos recursos financeiros 

geridos em 2020, por obrigação legal com o Ministério Público do Estado de Minas 

Gerais através da Promotoria Pública da Comarca de Salinas. 

 Ressalta-se que anexo a este Relatório de Atividades/2020 estão os Livros 

obrigatórios de Escrituração Contábil e Fiscal desta FADETEC, na forma da legislação 

pertinente em vigor, para os devidos fins, assim como o BALANÇO 

PATRIMONIAL/2020, para análise desse respeitável Conselho Fiscal. Informa-se, 

ainda, que toda a documentação que originou os registros e lançamentos contábeis, 

nos regimes de Caixa e de Competência relativos ao exercício financeiro de 2020, se 

encontram devidamente arquivados e em boa ordem, à disposição dos interessados. 

 

Submetemos o presente Relatório de Atividades/2020 à elevada consideração 

e aprovação, inclusive da Prestação de Contas Anual dos recursos geridos em 2020, 

pelo respeitável Conselho Fiscal desta Fundação de Apoio Institucional. 

  

 Salinas, (MG), 26 de maio de 2021. 

 

 

______________________________ 

Prof. Tiago Reis Dutra  

Presidente da FADETEC 
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