
Edital Fadepe - 01/2018 de Fomento aos Programas e Projetos de Extensão da 
Universidade Federal de Juiz de Fora 
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A Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão - Fadepe, nos 
termos do art. 4Q, inciso 1, letra a de seu Estatuto e de acordo com seu orçamento para o 
ano de 2018, aprovado por seu Conselho Curador, em reunião ordinária do dia 
14112/2017, por meio de seu Diretor Executivo, José Humberto Viana Lima Júnior, 
comunica a abertura do Edital Fadepe 01/2018, destinado ao fomento dos Programas e 
Projetos de Extensão da Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF, conforme o que 
segue: i 

Com o intuito de consolidar os objetivos institucionais da Fadepe, especialmente no 
tocante ao papel de estímulo ao desenvolvimento da extensão, este Edital tem a 
finalidade de apoiar os Programas e Projetos de Extensão da UFJF para o incentivo de 
práticas extensionistas no âmbito da instituição, aprofundando, assim, a interface e a 
troca de saberes entre a comunidade acadêmica e a sociedade. 

I 

Serão disponibilizados 64 apoios, no valor de até R$ 800,00 (oitocentos reais) cada um, 
direcionados ao custeio de materiais de consumo, materiais esportivos e serviços gráficos 
a sérem utilizados nos programas ou projetos. 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão concorrer a este Edita[ Programas e Projetos de Extensão da UFJF que 
tenham sido aprovados em algum dos seguintes Editais da Pró-Reitoria de Extensão: 

• Edital n° 01/2017 - Programas e Projetos de Extensão Demanda 
Espontânea com a Concessão de Bolsas de Extensão. 

• Edital *n° 02/2017 - Projetos de Extensão do Programa Boa Vizinhança - 
Campus Juiz de Fora). 

• Editais n° 03/2017 e 05/2017 - Projetos de Extensão do Programa Boa 
Vizinhança - Rio Doce). 

3.2. Será aceita somente 1 (uma) proposta por Coordenador(a). 

3.2.1. Caso o(a) mesmo(à) Coordenador(a) possua mais de um Projeto e/ou Programa, 
ele(a) deverá escolher apenas 1 (um) para submeter a proposta. 

FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 
Av. Dr. Paulo Japiassu Coelho, 545 1 Bairro: Cascatinha, Juiz de Fora MG, 

Cep. 36033-310 j Tel.: (32) 3231-2120 1 3231-2250 



3.2.2. O envio de mais de uma proposta ocasionará o indeferimento de todas elas. 

3.3. Todos os itens solicitados deverão ser detalhados e justificados, de acordo com a 
pertinência em relação ao Programa ou Projeto a que se vincula a proposta. 

4. DOS RECURSOS FJNANCEROS 

4.1. Será concedido, às solicitações de apoio aprovadas, o custeio dos itens descritos a 
seguir: 

• Materiais de consumo; 

• Materiais esportivos; 

• Serviços gráficos. 

4.2. O teto do valor solicitado para custeio será de até R$ 800,00 (oitocentos reais) por 
proposta, ã ser disponibilizado por meio de cartão bancário entregue aos(às) 
Coordenadores(as) dos Programas ou Projetos, que serão os(as) responsáveis pelas 
aquisições e comprovação das despesas. 

4.3. Os(as) Coordenadores(as) dos Programas e Projetos poderão solicitar o custeio de 
mais de um item financiável, desde que respeitado o teto de R$ 800,00 (oitocentos 
reais), de acordo com a necessidade da proposta. 

4.4. No âmbito deste edital, poderão ser concedidos até 64 (sessenta e quatro) apoios 
de até R$ 800,00 (oitocentos reais) cada um, não havendo redistribuição em caso de 
não contemplação do montante total. Os apoios serão distribuídos entre os editais 
01/2017, 02/2017, 0312017 e 05/20 17, da seguinte forma: 

• Edital N 01/2017 - Programas e Projetos de Extensão Demanda 
Espontânea: 5 (cinco) cotas para Programas e 36 (trinta e seis) cotas para Projetos. 

• Edital N 9  02/2017 - Projetos de Extensão do Programa Boa Vizinhança 
- Campus Juiz de Fora: 18 (dezoito) cotas para Projetos. 

• Editais N 2  03/2017 e 05/2017 - Projetos de Extensão do Programa 
Boa Vizinhança -'Rio Doce (exclusivo para o Campus Governador Valadares): 5 (cinco) 
cotas para Projetos. 

4.5. A utilização do crédito concedido deverá ocorrer até o fim do período de vigência 
dos Programas e Projetos, qual seja,. 31/0712018, sendo vedado o pedido de 
prorrogação. 

4.6. Os recursos alocados para financiamento deste Edital serão de R$ 51.200,00 
(cinquenta eum mil e duzentos reais), podendo restar saldo remanescente ao final da 
vigência do Edital. 

4.7. O(a) proponente deverá preencher o Formulário de Inscrição, indicando os valores 
solicitados para cada categoria, com a devida justificativa para cada item. 

4.8. A concessão de recursos no cartão bancário será limitada ao valor indicado no 
Formulário para, cada categoria. Não será concedida suptementação de recursos para 
fazer frente a despesas adicionais, ficando entendido como indeferido qualquer pedido 
de acréscimo de verba. 

4.9. Serão indeferidas as solicitações que ultrapassarem o teto de R$ 800,00 
(oitocentos reais): 
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4.10. Finda a utilização dos recursos disponibilizados no cartão, o(a) Coordenador(a) 
deverá apresentar uma prestação de contas à Fadepe com os documentos fiscais 
referentes à utilização dos recursos disponibilizados. 

4.10.1. Caso os recursos sejam utilizados para outros fins que não os disponibilizados 
(material de consumo, material esportivo e serviços gráficos), ainda que haja 
pertinência com o desenvolvimento do Projeto e/ou Programa, deverá o(a) 
coordenador(a) realizar a devolução do valor utilizado de forma incorreta à Fadepe. 

4.10.2. Será admitido 'o remanejamento de valores entre os itens aprovados, cabendo 
ao(à) coordenador(a), quando da prestação de contas, apresentar justificativa sobre o 
remanejamento realizado. 

4.10.2. Sempre que houver quaisquer dúvidas relativas à correta utilização dos recursos 
e/ou prestação de contas o(a) coordenador(a) deve entrar em contato com a Fadepe 
pra esclarecê-las. 

S. DO PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO 

5.1. As inscrições das solicitações de apoio serão realizadas no período de 02/03/18 à 
12/03/2018, por meio de formulário (Anexo II) disponibilizado no site da Fadepe. O 
formulário deverá ser preenchido e encaminhado para o e-mail fomento@fadepe.org.br , 

5.2. A Fadepe não se responsabiliza por qualquer problema na submissão das solicitações 
de apoio motivado por eventuais falhas de conexões com a Ânternet, falta de energia 
elétrica, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de 
ordem técnica que impossibilitem a cõnexão ou a transferência de dados. Essas 
eventualidades não serão aceitas como argumento para a submissão de solicitações de 
apoio após o término do prazo. - 

5.3. A ausência de quaisquer informações necessárias para o julgamento do mérito da 
proposta, bem como o preenchimento incorreto do formulário de inscrição, implicará na 
desqualificação daquele item. - 

6. DOS CRITÉRIOS DE DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DAS PROPOSTAS 

6.1. Cada solicitação será analisada com o fim de se proceder ao seu deferimento ou 
indeferimento em cada categoria solicitada, levando-se em conta a justificativa 
apresentada, conforme dados do formulário de inscrição. 

6.2. Em caso de indeferimento parcial, referente a alguma das categorias solicitadas, a 
quantia indeferida não será realocada nas demais categorias. 

FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESUISA E EXTENSÃO 
- 	 Av. Dr. Paulo Japiassu Coelho, 545 1 Bairro: Cascatinha, Juiz de Fora MG, 

Cep. 36033-310 1 Tel.: (32) 3231-2120 3231-2250 



7. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DAS SOLICITAÇÕES DE APOIO 

7.1. Após a etapa inicial de deferimento/indeferimento, as solicitações de apoio serão 
classificadas de acordo com a pontuação obtida em seus Editais de origem, a saber: 
editais 01/2017, 02/2017, 03/2017 e 05/2017, respeitadas as proporcional idades. 

7.2. Serão utilizados como critérios de desempate no resultado final os seguintes itens, 
na respectiva ordem: 

7.2.1. Maior tempo em exercício do(a) coordenador(a) na Extensão Universitária na UFjF; 

7.2.2. Maior tempo em exercício do(a) coordenador(a) na UFJF. 

7.3. As solicitações de apoio serão analisadas por uma Comissão composta por 3 (três) 
integrantes da equipe da Fadepe, a ser designada em Portaria do Diretor Executivo. 

8. DOS RESULTADOS 

8.1. O resultado da classificação preliminar será divulgado na página da Fadepe, por 
título da proposta, em ordem decrescente de classificação obtida pelas solicitações junto 
à Comissão avaliadora, no 19103/2018. 

8.1.1. Poderão ser realizados pedidos de reconsideração dos resultados, nos.dias 19 e 20 
dê março de 2018. Essas solicitações deverão enviadas por e-mail, no endereço 
fomento@fadepe.org.br, em formulário próprio para este fim, disponibilizado no site da 
Fadepe juntamente com a divulgação do resultado preliminar. 

8.1.2. A análise dos pedidos de reconsideração será realizada pela Fadepe, que irá deferir 
ou indeferir tais pedidos. 

8.2. O resultado final será divulgado na página da Fadepe, no dia 23 de março de 2018. 

9. DA. DISPONIBILIZAÇÃO DOS CARTÕES E ENVIO DE DOCUMENTAÇÕES 

9.1. Os(as) proponentes das solicitações de apoio contempladas, após a divulgação do 
resultado final, serão convocados para a assinatura do Termo de Responsabilidade 
quanto ao uso dos recursos liberados (Anexo 1). 

9.2. O(a) proponente se responsabiliza por todas as informações declaradas, bem como o 
cumprimento dos trâmites institucionais e prazos indicados pela Fadepe, sob pena de não 
recebimento do apoio solicitado. 

9.3. A en'trega dos cartões bancários só ocorrerá após a assinatura do Termo de 
Responsabilidade. 

9.3.1. Os cartões bancários deverão ser coletados na sede da Fadepe pelo(a) 
coordenador(a) pessoalmente, mediante apresentação de identificação. 
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ATMDADE DATAS 

Publicação do Edital 02103/2018 

Período de inscrições 02/03/2018 à 12/03/2018 

Avaliação das solicitações de apoio recebidas pela Fadepe 13/03/2018 à 16/0312018 

Resultado preliminar 1910312018 

Período para pedido de reconsideração 19/03/2018 e 20103/2018 

Período de avaliação dos pedidos de reconsideração 21103/2018 

Resultado final 23/03/2018 

Assinatura dos Termos de Responsabilidade e Retirada do 
Cartões Bancários 

Será agendada urna data 
com cada coordenador. 

11. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

11.1 Em até 30 (trinta) dias após o encerramento do prazo de utilização dos recursos, 
o(a) Coordenador(a) deverá apresentar à Fadepe a prestação de contas contendo os 
documentos fiscais para comprovação dos gastos e formulário específico, preenchido e 
assinado, que serão entregues na Fundação juntamente com o cartão. 

11.1.1 Serão considerados documentos fiscais: notas fiscais e cupons fiscais, em ambos 
os casos os documentos deverão ser emitidos em nome do(a) coordenador(a). 

11.2 A Fadepe analisará os documentos apresentados e, em até 180 (cento e oitenta) 
dias, apresentará o relatório sobre as contas prestadas. O relatório poderá: 

o Aprovar totalmente as contas, quando restarão quitadas todas as obrigações das 
partes; 

e Aprovar parcialmente as contas, concedendo prazo de 15 (quinze) dias para que 
o(a) coordenador(a) retifique as falhas detectadas; e 

e Reprovar as contas, concedendo prazo de 15 (quinze) dias para que o 
coordenador(a) retifique as falhas detectadas. 

11.2.1 Apresentada a retificação da prestação de contas, a Fadepe realizará nova análise 
em até 30 (trinta) dias e, em não sendo admitidas as razões do(a) coordenador(a), este 
será notificado(a) para, em até 30 (trinta) dias, ressarcir à Fadepe os valores não 
aprovados. 

11.3 Os prazos dispostos nos itens anteriores poderão ser ampliados pela Fadepe. 

11.4 Reprovadas, ainda que parcialmente, as contas e não restituídos os valores 
constantes na notificação enviada pela Fadepë, o(a) coordenador(a) poderá ser 
proibido(a) de receber recursos em novos editais de apoio liberados pela Fundação. 
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12. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

12.1. O presente Edital poderá ser revogado ou anulado a qualquer tempo, no todo ou em 
parte, por decisão unilateral da Fadepe, sem que isso implique crédito futuro ou direito a 
indenização. 

12.2. Os casos omissos neste Edital serão avaliados e julgados pela Diretoria Executiva 
da Fadepe. 

12.3. Quaisquer dúvidas com relação a pon€os deste Edital deverão ser encaminhadas à 
Gerente de Negócios e Comunicação da Fadep, Fernanda Silva, por meio dos seguintes 
contatos: fernanda.silvafadepe.org.br; ou (32) 3231-2120 (ramal 269). 

Juiz de Fora, 02 de março de 2018. 

José Humberto Viana Lima Júnior 
Diretor Executivo da Fadepé 
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Anexo 1 

TERMO DE RESPONSABILIDADE PELO USO DO CARTÃO 

Eu, (nome), (nacionalidade), (estado civil), (profissão), (CPF), (RG), (endereço 
profissional), contemplado(a) com o apoio concedido pela Fadepe -- Fundação de Apoio e 
Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão através do Edital nQ 01/2018, me 
responsabilizo pelo coreto uso do cartão bancário que por este ato recebo, cujo número 
é XXXX XXXX XXXX XXXX, com saldo de R$ 800,00 (oitocentos reais), destinado aos 
itens relacionados na proposta e que serão utilizados no Projeto/Programa 
xxxxxxxxxxxxx. 

Findo o prazo de utilização dos recursos disponibifizados no cartão, 
responsabilizo-me pela devolução do cartão e apresentação, em até 30 (trinta) dias, dos 
documentos fiscais/contábeis para comprovação de todos os gastos, sob pena de 
ressarcir à Fadepe o valor utilizado sem o devido documento fiscal, bem como os 
utilizados em desacordo com a proposta aprovada. 

Declaro, ainda, estar ciente de que os recursos não utilizados serão 
devolvidos à Fadepe sem que isso represente crédito futuro ou direito à indenização. 

Juiz de Fora/MG, xx de xxxxxxxxxxx de 2018. 
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