
FLUXO PARA ROTINA DE ATUALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA FADETEC PARA 

ACESSO À INFORMAÇÃO DA COMUNIDADE 

 

A Fundação de Apoio e Desenvolvimento do Ensino Tecnológico - FADETEC é uma pessoa 

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com sede e foro em Salinas/MG, de apoio ao 

IFNMG, podendo estender suas atividades a todo território nacional. 

O objetivo deste fluxo é dar publicidade às ações de transparência do IFNMG com sua fundação 

de apoio FADETEC, e vice-versa; a fim de estabelecer as rotinas quanto à inserção/atualização das 

informações no site da Fadetec e no site IFNMG, onde as informações poderão ser buscadas, tendo 

como objetivo divulgar os atos e documentos à medida que forem sendo produzidos. 

Todo e qualquer documento/informação deverá ser publicizado, bem como a respectiva 

atualização, à medida que ocorrerem para que sua publicidade se dê de forma tempestiva. 

Todas as publicações a serem realizadas no site do IFNMG e no site da Fadetec serão executadas 

pelos servidores designados formalmente, via Portaria, para realização das publicações e deverá 

realizá-la com o prazo máximo de 15 (quinze) úteis a partir do recebimento do material. 

A solicitação para publicação dos respectivos documentos, tanto no site da Fadetec quanto no site 

do IFNMG, serão solicitadas e envidas pela Fadetec, por meio do presidente do seu Conselho 

Diretor, ou por colaborador formalmente designado por este. 

Para o envio dos arquivos a serem publicizados, a Fadetec deverá enviá-los por e-mail para a 

comunicação do IFNMG (gustavo.vieira@ifnmg.edu.br e braulio.siffert@ifnmg.edu.br). 

Documentos produzidos pelo IFNMG que devam ser publicados no site da FADETEC deverão ser 

encaminhados para o e-mail da fundação (fadetecifnmg@gmail.com e fadetec@fadetec.org.br) 

Nos meses de fevereiro, junho e outubro deverá ser encaminhada, para os respectivos responsáveis 

para publicação, planilha contendo informações detalhadas de convênios, contratos, seleções 

públicas, editais e contratações diretas. Junto a essa planilha deverão ser acostados os respectivos 

documentos comprobatórios, que eventualmente não tenham sido encaminhados anteriormente. 

Após realização de certames e celebrações de contratos para contratações para aquisição de bens e 

contratação de obras e serviços, esses deverão ser publicizados. O certame deverá ser enviado no 

ato de divulgação no site da FADETEC e, os contratos, em até 15 (quinze) dias úteis. 

Após a aprovação da prestação de contas dos projetos, conforme previsto no Regulamento de 

relacionamento entre o IFNMG e a Fadetec, a fundação deverá solicitar a publicação ao IFNMG em 

até 15 (quinze) dias úteis dias após ser formalmente cientificada dessa aprovação. 

Após a aprovação, no Consup, da avaliação de desempenho com demonstração dos ganhos de 

eficiência obtidos na gestão dos projetos, o presidente da comissão que elaborou o relatório deverá 

enviá-lo para publicação em até 15 (quinze) dias úteis dias após ser formalmente cientificada 

dessa aprovação. 

As demonstrações contábeis deverão ser enviadas para publicação 1 (uma) vez semestralmente, 

preferencialmente nos meses de janeiro e julho. 
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Após a prestação anual das contas pelo Conselho Curador e Conselho Superior do IFNMG, esta 

deverá ser encaminhada para publicação após 15 (quinze) dias úteis dias após ser formalmente 

cientificado dessa aprovação. 

Essa prestação de Contas deve conter os seguintes elementos: Relatório das atividades da 

Fundação; Balanço Patrimonial; Demonstração dos resultados do exercício, das origens e 

aplicação dos recursos; demonstrativo de despesas realizadas e Parecer do Conselho Fiscal. 

Os relatórios de fiscalização, auditorias, inspeções e avaliações de desempenho a que a Fadetec 

tenha sido submetida deverão ser solicitadas as publicações em até 15 (quinze) dias úteis após o 

recebimento. 

Os documentos alterados relacionados à Fadetec, a saber: Estatuto Social, Portarias, bem como 

outros que por sua natureza devam ser publicizados, deverão ser solicitados para publicação no 

período de até 15 (quinze) dias úteis após o seu recebimento e/ou finalização. 

 

Salinas (MG), 28 de fevereiro de 2023. 

 

 

 

_____________________________ 

Rafael Correia de Oliveira 

Presidente do Conselho Diretor da FADETEC 

______________________________ 

Joaquina Aparecida Nobre da Silva 

Reitora do IFNMG 
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