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CONSELHO SUPERIOR DO IF SUDESTE MG 

RESOLUÇÃO N2  2812020, DE 27-08-2020 

O Presidente do Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Sudeste de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Decreto 

Presidencial de 12-04-2017, publicado no Diário Oficial da União, Edição n 2  72, de 13-04-2017, 
Seção 2, página 01, 

Considerando a Portaria lnterministerial n 2  191, de 13-03-2012, publicada no Diário Oficial 

da União, Edição n 2  51, de 14-03-2012, Seção 2, página 02; 

Considerando a documentação contida no Processo Administrativo n 9  23223.00316:I2017- 

92, 

RESOLVE: 

Art. 12-  APROVAR, em ato ad referendum, o reredenciamento da FUNDAÇÃO DE APOIO AO 

DESENVOLVIMENTO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO (FADEPE) como fundação de apoio ao 

Instituto Federal de Educação, Ciência 'e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais perante á 

Ministério da Educação e o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. 

Art. 2- APROVAR a avaliação'de desempenho da fundação mencionada no Art.1 2  desta 

resolução, baseada em indicadores' e parâmetros objetivos, que demonstram a satisfação dos 

pesquisadores atendidos, bem como os ganhos de eficiência obtidos na gestão de projetos 

realizados com a colaboração das fundações de apoio, conforme relatório avaliativo anexo. 

Art. 32 RATIFICAR o Relatório de Gestão de 2019 da FADEPE, constante do processo de 

recredenciamento n 2  23223.003161/2017-92. 
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FUNDAÇÕES DE APOIO 

RENOVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA 2020 

- Introdução: 

Desde 2016 o IF Sudeste MG optou institucional mente por credenciar. 
Fundações para apoiar suas atividades de ensino pesquisa e extensão. A 
possibilidade de credenciamento está destacada pela Lei n° 8.958/94, pelo 
Decreto n° 7.423/10 e pela Portaria Interministerial n° 191/12 MEC/MCTI. 
Inicialmente, foram credenciadas a FUNARBE e a FADEPE. Posteriormente, a 
FAUF e o CEFETMINAS. 

II - Situação atual dos credenciamentos: 

Para dar suporte aos trabalhos realizados na instituição, o lF Sudeste MG 
credencia Fundações de apoio à outras instituições. As informações sobre os 
projetos realizados em conjunto com estas instituições estão disponíveis em 
seus respectivos sites. Seguem as informações sobre as Fundações 
credenciadas e a documentação pertinente: 

FAUF - Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João dei-Rei 

Endereço: R. Frei Estevão, 262 - Vila Maria (Bonfim), São João Dei Rei/MG, 
36307- 406 

Site: https://www.ufsj.edu.br/fauf/  

Vigência: 19 de julho de 2019 a 19 de julho de 2020 

Ato de credenciamento: Portaria Conjunta n° 77, de 18 de julho de 2019, 
publicada no DOU em 19/07/2019. 

FUNARBE - Fundação Arthur Bernardes 

Endereço: Edifício Sede, s/n - Campus Universitário, Viçosa/MG, 36570-900 

Site: https://v::;;jfun.arbe.orq.hr/pt!  

Vigência: 19 de julho de 2019 a 19 de julho de 2020 

Ato de credenciamento: Portaria Conjunta n° 62, de 18 de julho de 2019, 
publicada.no  DOU em 19/07/2019. 



CEFETMINAS 

Endereço: Rua Alpes, 467, Bairro Nova Suíça, Belo Horizonte/MG, CEP: 
30.421-145 

Site: https://fundcaocefetminas.org.br/ 

Vigência: Não há 'projetos 

Ato de credenciamento: Portaria Conjunta no 78, de 18 de julho de 2019, 
publicada no DOU em 19/0712019 

FADEPE - Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e 
Extensão 	 - 

Endereço: Av. Dr. Paulo Japiassú Coelho, 545- Cascatinha, Juiz de Fora - MG, 
36033-310 

Site: wvvw.fadepeorq.br , 

Vigência: 02 de janeiro-de 2020 a 01 de janeiro de 2021 

Ato de credenciamento: PORTARIA CONJUNTA N° 132, DE 13 DE Dezembro 	- - 
de 2019 

III - Requisitos para Credenciamento 

Atendimento às disposições da Lei n° 8.958, de 20 de dezembro de 1994, do 
Decreto n° 7.423, de 31 de dezembro de 2010, eda Portaria lnterministerial n° 
191, de 13 de março de 2012 

A portaria intrninisterial 191 de março de 2012 - MEC/MCTIC dispõe, em seu 
artigo 1° que "A fundação de apoio registrada e credenciada. poderá apoiar 
IFES c demais ICTs distintaè da que está vinculada, desde que compatíveis 
com as finalidades da instituição a que se vincula, mediante prévia autorização 
do grupo  a que se refere o § 1 0  do art. 30  do Decreto n° 7.423, de 31 de 
dezembro de 2010". 

De acordo com os Arts. 40  e 50  desta portaria, o pedido de renovação da 
autorização deverá ser instruído com os seguintes documentos: 

/ - Comprovação de registro e de credenciamento em vigor como fundação de 
apoio junto ao MEC/MCTI a uma IFES ou outra ICT à qual está vinculada; 



II - Concordância da IFES ou outra ICT à qual está vinculada com o pedido 
de autorização, 

III - Certidões expedidas pelos órgãos públicos competentes para a 
comprovação da regularidade jurídica, fiscal e previdencíá ria da fundação; 

IV - Ata de deliberação do órgão colegiado superior da instituição a ser 
apoiada, manifestando prévia concordância com a solicitação de 
autorização da fundação de apoio; 

V - Norma aprovada pelo órgão cole giado superior da instituição a ser apoiada 
que discipline seu relacionamento com a fundação de apoio, especialmente 
quanto aos projetos desenvolvidos com sua colaboração. 

VI - Relatório anual de gestão da fundação de apoio, aprovado por seu órgão 
deliberativo superior e ratificado pelo órgão cole giadã superior da instituição 
apoiada, dentro do prazo de noventa dias de sua emissão; 

VII - Comprovação da participação de no mínimo dois terços de pessoas 
vinculadas à instituição apoiada, incluindo docentes, servidores técnico-
administrativos, estudantes regulares, pesquisadores de pós-doutorado e 
bolsistas com vínculo formal a programas de pesquisa da instituição apoiada 
mediante autorização; 

VIII - Aprovação dos projetos pelos órgãos acadêmicos competentes da 
instituição apoiada mediante autorização; 

IX -- Incorporação, à conta de recursos próprios da instituição apoiada, 
mediante autorização, de parcela dos ganhos econômicos decorrentes dos 
projetos desenvolvidos com a participação das fundações de apoio; 

X - Avaliação de desempenho, aprovada pelo órgão do cole giado superior 
da instituição apoiada mediante autorização, baseada em indicadores e 
parâmetros objetivos demonstrando os ganhos de eficiência obtidos na gestão 
de projetos realizados com a colaboração das fundações de apoio..". 

Avaliação da atuação das Fundações 

As Fundações de apoio gerenciam projetos de pesquisa, ensino e extensão e 
auxiliam na gestão dos projetos de inovação. 

No período de 2016 a 2019, 19 projetos do IF Sudeste MG estavam vigentes 
com apoio gerenciado pela FADEPE e 2 projetos contaram com o apoio da 
FAUF. Neste período, 03 projetos estiveram vigentes com apoio da FUNARBE. 

No ano de 2019, tivemos 01 projeto gerenciado pela FAUF e 01 projeto, pela 
FUNARBE. 

No entanto, além do gerenciamento de projetos as Fundações realizaram 
reuniões com a equipe do lF Sudeste MG para esclarecer as possibilidades de 
interação e as modalidades de projetos que poderiam ser apoiados. 



As fundações respondem às demandas dos servidores do IF Sudeste MG 
quando contatadas diretamente e, também, por meio de questionamen tos 
efetuados pela gestão do lF Sudeste MG. 

Foi encaminhada Pesquisa de satisfação acerca da atuação das fundações de 
apoio não só aos servidores que tiveram projetos com financiamentos 
gerenciados pelas fundações, como também para toda a comunidade 
acadêmica. 

Solicitou-se aos servidores que tiveram projetos com financiamentos 
gerenciados pelas Fundações que fizessem a avaliação de sua interação com 
estas instituições, considerando critérios objetivos, como Agilidade no 
atendimento, Qualidade.do  atendimento, Esclarecimento de dúvidas, Facilidade 
de acesso e Satisfação geral. No total, 13 (treze) servidores responderam aos 
questionamentos e os resultados estão sumariados na Tabela 1, abaixo` 

Tabela 1 - Avaliação dos servidores que trabalharam com as Fundações de apoio 
credenciadas pelo IF Sudeste MG. 

Critério FADEPE FUNARBE FAUF 

Agilidade 82 51 69 
Atendimento 1 	87 51 66 
Esclarecimento de Dúvidas 67 51 67 
Facilidade de acesso 86 52 70 
Satisfação geral 72 51 69 
Média 78,8 51,2 68,2 

Verificou-se que as notas ficaram entre 51,20 e 78,80, indicando -que as 
Fundações atenderam às demandas dos servidores. Esta avaliação também 
demonstra que ainda há espaço para uma atuação mais próxima das 
fundações com os coordenadores de projeto. 

A FADEPE apresentou a melhor avaliação, dentre as credenciadas, com um 
percentual de 78,80%. Esta avaliação e o número-  de projetos gerenciados pela 
mesma indica a proximidade desta instituição com o IF Sudeste MG. 



O relacionamento com a FADEPE possibilitou ainda o auxílio à divulgação de 
itens de nosso portfólio de patentes, gerando o interesse de uma instituição 
para um de nossos inventos. Para aprofundar a interação para a transferência 
desta tecnologia, a Fundação financiou a visita in loco de dois ex-alunos do IF 
Sudeste MG que compõem a equipe de inventores para discutir as 
possibilidades de transferências desta tecnologia. 

Além disso, a FADEPE auxiliou o IF Sudeste MC, na submissão de dois 
projetos à editais da FINEP, tendo sido designada como executora de ambas 
as propostas. Neste processo de construção das propostas, a FADEPE sempre 
esteve prontamente disponível para discutir o valor da taxa de administração e 
a realizar os procedimentos administrativos necessários para a submissão. 

A FUNARBE apresentou a segunda melhor avaliação, mesmo não 
apresentando projetos apoiados no último período analisado. Esta avaliação é 
resultado do atendimento que esta Fundação presta sempre que demandada. 
Além disso, este resultado é possivelmente advindo do fato de ser a principal 
instituição apoiadora do Sistema Financiar e de que apresenta reputação 
positiva no âmbito nacional. 

A FAUF recebeu a avaliação média de 69 %. Cabe destacar que foi a última 
fundação credenciada pelo IF Sudeste MG e apresenta como ponto positivo a 
localização que facilita o atendimento aos Campi Barbacena e São João dei 
Rei. Mesmo sendo a Fundação com menor período de credenciamento, a 
fundação apresenta dois projetos do IF Sudeste MG em execução. Como é 
uma fundação nova, o desconhecimento dos servidores pelos serviços que 
podem ser prestados pode ter contribuído para esta avaliação. 

Por último cabe destacar o atendimento ao Acórdão do TCU sobre o 
relacionamento das Fundações de Apoio e as IFES. Neste Acórdão, a 
demanda por transparência e por sistemas informatizados é atendida pela 
FADEPE e pela FUNARBE. No entanto, poucas informações sobre projetos, 
beneficiários e gestão dos recursos podem ser obtidos por meio do site da 
FAUF. 


