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O presente Relatório de Gestão foi 
elaborado de acordo com as exigências do Código 
Civil – Lei 13.105/2015; da Lei 8.958/94 e alterações; 
do Decreto nº 7.423/10, da Portaria Interministerial nº 
475/08 e demais normativas aplicáveis à relação entre 
as Instituições Federais de Ensino Superior – IFES e suas 
fundações de apoio. Retrata o balanço das atividades 
realizadas pela Fundação de Apoio e Desenvolvimento 
ao Ensino, Pesquisa e Extensão no exercício de 2017, 
resultado do apoio da entidade aos projetos de pesquisa, 
ensino, extensão, desenvolvimento institucional, científico 
e tecnológico e de estímulo à inovação.
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PALAVRA DA 
DIREÇÃO

O ano de 2017 foi pautado por uma transformação 
significativa na tríade Estrutura-Processos-
Pessoas, buscando novas competências e 
habilidades para a gestão de projetos na 

interface com a UFJF e demais Instituições apoiadas. 

Sobre a estrutura, tem-se um novo desenho organizacional 
configurado para dar maior agilidade, melhorar a 
comunicação e delineamento das atribuições do corpo 
de colaboradores. Na esfera dessa dimensão, a atenção 
está voltada para maior flexibilidade na adaptação das 
demandas postas a Fadepe. Isto, obviamente, evoca 
a preocupação com a melhoria dos processos. Nesse 
recorte, a compreensão das principais atividades 
mapeadas, permitiu compreender os desafios postos 
a intervenção necessária para a automação de rotinas 
que contribuem significativamente para a qualidade, 
velocidade e confiabilidade dos serviços prestados pela 
Fundação.

Naturalmente a intervenção na estrutura e nos processos 
demandam investimentos e seus frutos serão colhidos 
nos anos que se seguirão. Sobretudo, toda a mudança 
é descontínua e o aprendizado é contínuo, sendo as 
pessoas os protagonistas da ação que permaneceram 
durante 2017 atentas em aprender e em empreender.

Ao longo do ano, a Fadepe atendeu diversas diligências 
relativas a anos anteriores que culminaram em respostas 
efetivas para se fazer cumprir os preceitos normativos 
que pactuam a integridade na gestão. Entretanto, 
em 2017 a Fundação foi obrigada a arcar com valores 
significativos de erros em projetos identificados por 
órgãos fomentadores e controladores o que limitou a 
capacidade de investimento da Instituição.

Espera-se em 2018 e nos anos vindouros uma Fundação 
cada vez mais sólida, coerente e comprometida com a 
missão de apoiar o desenvolvimento da inovação científica, 
tecnológica e principalmente social, promovendo o 
crescimento perene da Região.



FADEPE:
APOIAR E DESENVOLVER

Com o desafio de apoiar e desenvolver pesquisas 
realizadas pela Universidade Federal de Juiz 
de Fora (UFJF) e outras instituições apoiadas, 
contribuindo para os avanços no ensino, pesquisa 

e extensão no ambiente da inovação, a Fundação de 
Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão 
(Fadepe), se imbui de se atualizar nas boas práticas de 
gestão no intuito de crescer e incorporar novos talentos 
e competências. 

A Fadepe desenvolve constantemente sua capacidade 
produtiva para encontrar soluções em gerenciamento 
de projetos, visando segurança e transparência, que 
vai desde a captação do fomento até a formalização 
de propostas, contratações, aquisições, pagamentos e 
prestação de contas às agências fomentadoras. Aliada 
ao profissionalismo e gestão administrativa e financeira, 
gerencia projetos de fomento público e privado 
concernentes a consultorias, assessorias, prestação de 
serviços, cursos e eventos, realizando licitações, compras 
nacionais e internacionais e assegurando a correta 
alocação dos recursos.

Em mais de vinte anos de existência a Fundação tem 
ampliado o seu portfólio, no intuito de se reinventar para 
acompanhar as exigências da comunidade acadêmica 
e científica, prezando retribuir a confiança depositada 
pelos pesquisadores, professores e cientistas parceiros.         

Dessa forma, este Relatório trata nas próximas páginas 
dos principais resultados das ações institucionais da 
fundação em 2017, ano de muito trabalho, melhoria 
contínua e de busca pelas boas práticas. 
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AFadepe é a única Fundação de Apoio da 
Universidade Federal de Juiz de Fora, 
credenciada junto ao Ministério da Educação 
(Mec) pelo processo nº 23000.002722/2015-

99.  A UFJF é uma universidade pública federal, sediada 
em Juiz de Fora (MG), com um campus avançado em 
Governador Valadares (MG). A instituição é um polo 
científi co e cultural de uma região de mais de três milhões 
de habitantes e está classifi cada como a 31º melhor 
universidade da América Latina segundo a Best Global 
Universities Rankings, tendo, portanto, reconhecimento 
nacional e internacional.

A UFJF conta hoje com 93 opções de cursos de 
graduação, 36 de mestrado e 17 de doutorado, em todas 
as áreas do conhecimento. Pelo campus da UFJF circulam 
diariamente mais de 20 mil alunos, sem contar os cerca 
de três mil estudantes da educação a distância. Além de 
mais de 3119 servidores efetivos técnicos-administrativos 
e docentes. 
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INSTITUIÇÃO 
CREDENCIADA



AFadepe é fundação autorizada pelo Mec para ser 
de apoio das instituições IF Sudeste (Processo 
23000.034232/2017-13) e EPAMIG (Processo 
23000.034267/2017-52). O Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais 
(IF Sudeste) foi criado pela Lei nº 11.892, de 29/12/2008, 
constituído por uma estrutura organizacional multicampi, 
possuindo atualmente 10 unidades acadêmicas, sendo 7 
Campi e 3 Campi Avançados, localizados em municípios 
que pertencem à Zona da Mata Mineira e Campo das 
Vertentes. 

O IF Sudeste MG tem como missão promover a educação 
básica, profi ssional e superior, pública, de caráter científi co 
e tecnológico, inclusiva e de qualidade, por meio da 
articulação entre ensino, pesquisa e extensão, visando à 
formação integral e contribuindo para o desenvolvimento 
e sustentabilidade regional. No ano de 2017 diversas 
atividades e ações, vinculadas aos Campi e à Reitoria, 
foram realizadas abrangendo áreas de ensino, pesquisa, 
extensão, desenvolvimento institucional e administração.

No que tange à sua atuação acadêmica, a instituição oferta, 
por meio de seus Campi, 20 cursos técnicos integrados, 
38 cursos técnicos concomitantes/subsequentes, 10 
cursos técnicos na modalidade ensino à distância, 2 
cursos do Programa Nacional de Integração da Educação 
Profi ssional com a Educação Básica na Modalidade de 
Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), 28 cursos de 
graduação, 8 cursos de pós-graduação lato sensu, dos 
quais 2 em ensino a distância, 3 cursos de pós-graduação 
stricto sensu (Mestrado Profi ssional), além de cursos de 
formação inicial e continuada.
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Especifi camente em 2017, a Pró-Reitoria de Ensino, juntamente 
com a Coordenação de Ações Inclusivas (CAI), trabalharam 
na aprovação do “Guia Orientador: ações inclusivas para 
atendimento ao público-alvo da educação especial no IF 
Sudeste MG”, que foi divulgado e implantado na instituição 
como referencial para ações de educação inclusiva no IF 
Sudeste MG.

O Instituto de Laticínios “Cândido Tostes” (ILCT) / Empresa de 
Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG) contribui, 
desde 1935, para o crescimento da indústria brasileira de 
laticínios, desenvolvendo e difundindo tecnologia, capacitando 
pessoal e formando técnicos que ocupam cargos diversos, 
como professores, inspetores do Ministério da Agricultura, 
técnicos de cooperativas e indústrias lácteas, administradores 
de fábricas, proprietários de indústrias e diretores de empresas 
no ramo de laticínios e equipamentos industriais. O ILCT 
possui reconhecimento junto à comunidade técnico-científi ca 
e ao setor produtivo no Brasil, estendendo-se a mais de 60 
países, através da atuação de especialistas do setor, egressos 
do curso técnico. 

O Centro de Pesquisa do ILCT visa contribuir para o 
desenvolvimento do setor laticinista brasileiro, estudando o 
emprego de novas tecnologias que permitam a otimização 
dos recursos pelas indústrias e produtores, de modo a 
torná-los mais competitivos e garantir sustentabilidade. Os 
trabalhos de pesquisa são frutos de fi nanciamentos de órgãos 
de fomento como a FAPEMIG, o CNPq e a Financiadora 
de Estudos e Projetos (FINEP), além de parcerias com 
a iniciativa privada. A visão do ILCT é “ser um centro de 
pesquisa aplicada em leite e derivados e focado nos clientes-
alvo em nível nacional”, dentre eles destacam-se: produtores 
rurais, queijarias artesanais, indústrias de insumos, laticínios 
de pequeno e médio porte, indústria láctea de modo geral 
incluídas empresas de grande porte e órgãos fi scalizadores 
e legisladores para alimentos, no que concerne a leite e 
derivados. 

Os principais produtos de pesquisa executados no ILCT são 
desenvolvimento e adaptações de tecnologias, estudos e 
aprimoramento da qualidade de queijos artesanais mineiros, 
desenvolvimento de novos produtos e processos e controle 
de qualidade em produtos lácteos.
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AÇÕES 
INSTITUCIONAIS

Na busca constante por evolução, pautada na 
inovação, criatividade, integração, sinergia e 
entrega de resultados aos nossos parceiros, a 
Fadepe realizou em 2017 ações institucionais 

como as destacadas abaixo:

ALTERAÇÃO DO ESTATUTO
A Fadepe, para se adequar aos novos cenários, em 
virtude das constantes transformações que se referem ao 
terceiro setor, alterou o seu estatuto social (de 2011) para 
que a Fundação atenda melhor as novas legislações e as 
demandas das instituições apoiadas e fomentadoras.

Por conseguinte, o estatuto em vigor adapta a 
organização à atual realidade jurídica e ainda traz uma 
maior possibilidade de inserção da Fadepe no cenário de 
inovação, de modo que essa se constitua como Instituição 
Científica e Tecnológica (ICT). A alteração também 
propicia a exploração de mercados internacionais, 
vislumbrando um cenário de parcerias mais abrangentes 
que permita captar recursos para a pesquisa científica, 
ações de extensão, do ensino alicerçada em experiências 
ampliadas a um contexto global. O estatuto também 
propiciou a reconfiguração organizacional explanada a 
seguir.
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► Novo Desenho Organizacional

O  novo desenho organizacional (Figura 1) incorpora além da 
Direção  (Direção Executiva, Vice-direção e Gerência Geral), das 
gerências  setoriais e assessorias, a concepção  do  Conselho 
Fiscal, a formação do Comitê Permanente Compliance, a 
criação do Comitê de Estratégias e Inovação (CEI) e do Comitê 
de Decisões (CD). O esforço dessa reconfiguração é espelho 
para uma gestão atualizada e moderna ante as demandas do 
ambiente em que a Fadepe está inserida.

O desenho denota integração, maior interface dos atores 
organizacionais, permitindo trocas de experiências e ideias 
que culmina numa gestão descentralizada e responsável. 
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Figura 1 -  Novo Desenho Organizacional

Fonte: www.fadepe.org.br, 2017.
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► Conselho fiscal

A criação do Conselho Fiscal (CF) está de acordo com as 
boas práticas do terceiro setor, garantindo maior credibilidade 
da prestação de contas a todas as partes interessadas. O 
Conselho tem por objetivo a fiscalização das contas da Fadepe, 
assegurando lisura e transparência na gestão financeira. 

Compete ao Conselho Fiscal, entre outras atribuições 
registradas no estatuto em vigor desde outubro de 2017, 
examinar os livros contábeis, a documentação de receitas e 
despesas, o estado do caixa e os valores em depósito, com 
livre acesso aos serviços administrativos. Além disso, também 
é incumbência do CF emitir parecer sobre questões que lhe 
forem submetidas pelos demais órgãos da Fadepe e propor 
ao Conselho Curador a contratação de auditoria externa e 
independente, quando necessária. 

A atuação efetiva do CF será a partir de 2018 sobre o exercício 
de 2017, uma vez que os relatórios e balanços serão apreciados 
em um primeiro momento pelo Conselho Fiscal e após, 
deliberação pelo Conselho Curador. 
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► Criação do Comitê Permanente Compliance
 
Compliance significa estar em conformidade com as regras, 
especificações, instruções e regulamentos internos e externos, 
padrões, preceitos e princípios. Essas regras traçam os objetivos 
das corporações, com o escopo de fazer cumprir normas e 
procedimentos internos, leis e regulamentações. 

A existência de um sistema de controle interno de Compliance 
contribui para a melhoria dos processos desenvolvidos 
garantindo eficiência e eficácia operacional, identificando as 
falhas e dificuldades atuais e sugerindo melhorias nos processos 
e na conduta das relações internas e externas, envolvendo 
todas as partes interessadas num ambiente de integridade.

A Controladoria Geral da União (CGU), atenta a esse conceito, 
lançou o programa Empresa Pró Ética, que consiste em 
fomentar a adoção voluntária de medidas de integridade pelas 
empresas, por meio do reconhecimento público daquelas que, 
independentemente do porte e do ramo de atuação, mostram-
se comprometidas em implementar medidas voltadas para a 
prevenção, detecção e remediação de atos de corrupção e 
fraude.

Com o propósito de instituir práticas de governança e 
futuramente ser reconhecida como empresa íntegra, ética e 
transparente através do programa Empresa Pró Ética da CGU, 
a Fadepe criou o Comitê Permanente Compliance.

A Fundação firmou uma parceria com o Instituto Ethos de 
Empresas e Responsabilidade Social, organização que trabalha 
em parceria com a CGU, para que esta a auxilie na análise 
das práticas de gestão, sugerindo ações que possibilitem 
aprofundar seu compromisso com a responsabilidade social e 
com o desenvolvimento sustentável. 

A criação do Comitê e a parceria com o Ethos são ações que 
contribuem para conquista do reconhecimento da CGU. A 
próxima etapa para 2018 é a assinatura do Pacto Empresarial 
pela Integridade e Contra a Corrupção do Instituto Ethos que 
se desdobrará em ações mensuráveis na Fundação.
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► Comitê de Estratégia e Inovação 

Aprovado pelo Conselho Curador da Fundação, o CEI foi 
criado pelo corpo de gerentes da Fadepe com o propósito de 
oferecer maior interface entre as ações de top-down e bottom-
up, numa perspectiva estratégica e tática, de modo a promover 
inovação, desenvolvimento e crescimento.

O CEI é composto, conforme fi gura abaixo (Organograma 2), 
por um membro da Direção que o preside e das gerências 
setoriais. Trimestralmente aprova um cronograma de atividades, 
estabelecendo metas e diretrizes para atingir os resultados 
pactuados. As ações são delegadas a equipes de trabalho 
formadas por colaboradores convidados e são monitoradas 
constantemente, de forma a assegurar o sucesso dos projetos. O 
monitoramento do CEI é realizado pela Gerência Administrativa 
e o Comitê conta, ainda, com uma Secretaria Executiva.

 Figura 2 - Comitê de Estratégia e Inovação

 Fonte: Regulamento do Comitê de Estratégia e Inovação, 2018.

Equipe de Inovação

Monitoramento

Presidência do CEI Corpo Estratégico  

Secretaria
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► Comitê de Decisão

O Comitê de Decisão (CD) aprovado pelo Conselho Curador, 
também possui interface top-down e bottom-up, numa 
perspectiva tática e operacional, de modo a promover 
eficiência, eficácia e produtividade.

O CD atua na análise das ações e atividades sob demanda 
do CEI, do próprio CD e de todo setor operacional, gerindo 
e promovendo aprendizado e melhoria contínua, tendo como 
resultado o atingimento dos cinco objetivos de desempenho: 
qualidade, velocidade, flexibilidade, confiabilidade e custo.

O Comitê de Decisão foi criado sob os mesmos ritos do CEI e 
tem como finalidade sugerir a cada três meses um cronograma 
de atividades que estabeleça metas e diretrizes para atingir 
os resultados pactuados, que será analisado pelo presidente 
do CD e levado ao CEI, para alinhamento com as diretrizes 
estratégicas. 



O Comitê é presidido, conforme Figura 3 abaixo, por um gerente 
setorial e tem como membros os supervisores e alguns colaboradores 
convidados. O Comitê de Estratégia e Inovação delega ao CD o poder 
de deliberar sobre determinadas ações, conforme necessidade, 
pautando-se pela análise de risco e agilidade processual, com 
garantia de atingimento dos objetivos de desempenho.

       Figura 3 - Comitê de Decisão

                 Fonte: Regulamento do Comitê de Decisão, 2018.

As equipes de trabalho são conduzidas e criadas pelos 
supervisores mediante demanda, de acordo com compatibilidade 
de perfi l para o projeto a ser executado. Assim como no CEI, o 
CD conta com a participação da Secretaria Executiva e com o 
monitoramento da Gerência Administrativa.
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Presidência do CD Corpo Decisor

Equipe de Solução Equipe Dona do 
Processo

Secretaria

Monitoramento
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REVISÃO DE PROCESSOS E 
INSTRUÇÕES DE TRABALHO
Em 2017 a Fundação continuou o trabalho de reavaliação 
do fluxo de processos mapeados. Com o intuito de otimizar 
as atividades dos setores e gerar um maior controle, com 
operações e rotinas de trabalho orientadas e disciplinadas, 
tiveram início as atividades de automação de processos que 
passam pelo Comitê de Decisão para melhoria continua, o que 
gera um aumento da eficiência operacional.
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CONSOLIDAÇÃO DO SETOR DE 
CONTABILIDADE
A Fadepe consolidou o setor de Contabilidade de modo a atuar 
em conformidade com a Interpretação Técnica Geral (ITG) 
2002 – Resolução CFC nº 1409/2002. Isso permitiu, inclusive, 
maior atendimento do Sistema de Cadastro de Prestação de 
Contas (SICAP) e o estabelecimento de um novo plano de 
contas contábil.

Com isso, em 2018 a Fadepe terá a possibilidade de iniciar 
atividades que permitam maior controle da gestão a partir da 
análise dos demonstrativos financeiros nas perspectivas de 
curto e de longo prazo.
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FOMENTO À INTERNACIONALIZAÇÃO 
DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 
STRICTO SENSU
Um dos objetivos da Fundação é apoiar ativamente ações 
no campo do ensino, da pesquisa e da extensão e como 
parte desse intuito, a instituição buscou contribuir para a 
internacionalização dos cursos stricto sensu da Universidade 
Federal de Juiz de Fora. 

A Fadepe tem trabalhado com o objetivo de consolidar o seu 
papel como instituição apoiadora do processo de inovação no 
Estado de Minas Gerais e de internacionalização dos programas 
de Pós-Graduação Stricto Sensu da UFJF. Assim, em agosto de 
2017, a Fundação disponibilizou o Edital de Fomento Fadepe 
01/2017 para conceder 34 (trinta e quatro) apoios financeiros 
aos cursos de mestrado e doutorado. 

Cada contemplado pelo Edital recebeu R$8.000 mil reais de 
recursos próprios da Fundação, conforme Figura 4, aprovado 
pelo Conselho Curador, a ser utilizado para publicação e 
tradução de trabalhos em revistas internacionais, classificada 
pela Capes, com conceito B1 ou superior.
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APOIOS EDITAL 001/2017

Em nosso primeiro edital foram contemplados:

ADMINISTRAÇÃO, AMBIENTE CONSTRUÍDO, ARTES, CULTURA 
E LINGUAGENS, CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO, CIÊNCIAS DA 
REABILITAÇÃO E DESEMPENHO FÍSICO-FUNCIONAL, CIÊN-
CIAS FARMACÊUTICAS, CLÍNICA ODONTOLÓGICA, DIREITO E 
INOVAÇÃO, ENFERMAGEM, GEOGRAFIA, MATEMÁTICA, ENGE-
NHARIA CIVIL, FILOSOFIA, COMUNICAÇÃO, SERVIÇO SOCIAL.

ADMINISTRAÇÃO, AMBIENTE CONSTRUÍDO, ARTES, CULTURA 
E LINGUAGENS, CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO, CIÊNCIAS DA 
REABILITAÇÃO E DESEMPENHO FÍSICO-FUNCIONAL, CIÊN-
CIAS FARMACÊUTICAS, CLÍNICA ODONTOLÓGICA, DIREITO E 
INOVAÇÃO, ENFERMAGEM, GEOGRAFIA, MATEMÁTICA, ENGE-
NHARIA CIVIL, FILOSOFIA, COMUNICAÇÃO, SERVIÇO SOCIAL, 
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (ZOOLOGIA), 
CIÊNCIAS SOCIAIS, ECOLOGIA, EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO FÍSI-
CA, ENGENHARIA ELÉTRICA, FÍSICA, LETRAS: ESTUDOS LITE-
RÁRIOS, LINGUÍSTICA, MODELAGEM COMPUTACIONAL, PRO-
GRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA, PSICOLOGIA, 
SAÚDE, SAÚDE COLETIVA, MULTICÉNTRICO EM BIOQUÍMICA 
E BIOLOGIA MOLECULAR, CIÊNCIA DA RELIGIÃO, HISTÓRIA, 
QUÍMICA.

Figura 4 - Fomento

Fonte: Gerência de Negócios e Comunicação, 2018.
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OPORTUNIDADES DE FOMENTO AOS 
PROJETOS
A Fadepe passou a triar diariamente as possibilidades de fomento 
a projetos, oferecendo também suporte administrativo e jurídico 
para pesquisadores, professores, estudantes e empreendedores, 
visando o planejamento e as boas práticas de execução dos seus 
projetos. É realizada uma busca por editais de fi nanciamento 
abertos nas mais diversas áreas, como projetos de pesquisa, bolsas 
e auxílios, empreendedorismo, inovação e apoio ao terceiro setor. 

Em 2018 a Fundação pretende fazer um mapeamento do potencial 
das competências e vocações da UFJF e demais instituições 
apoiadas, a fi m de tornar-se uma Fundação mais ativa na captação 
de recursos nacionais e internacionais para o fortalecimento e 
reconhecimento institucional das entidades.

Em 2017, foram enviados 5523 editais de fomento e foram 
cadastrados 260 novos assinantes no site, conforme a Figura 5.

Figura 5 - Oportunidades de Fomento

Fonte: Gerência de Negócios e Comunicação, 2018
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APRIMORAMENTO DE SOLUÇÕES 
TECNOLÓGICAS
A fim de propiciar maior consistência e convergência do 
sistema de informação, de modo a entregar agilidade aos 
processos, redução da burocracia e velocidade nas execução 
das atividades, por meio da automação de tarefas, a Fadepe 
decidiu criar um novo sistema de Gestão de Projetos e propôs 
as ações para desenvolvê-lo, endossada pelo Conselho Curador.

O novo sistema irá gerar maior controle de informação, 
ampliação da capacidade de tempo de respostas às demandas 
dos projetos e atenderá aos requisitos de transparência e 
de controle, demandados pelos órgãos competentes. Além 
disso, este novo sistema deverá elevar a qualidade de gestão, 
a confiabilidade e a flexibilidade dos processos, a velocidade 
na tomada de decisão, a redução dos custos de operação e 
contribuirá para uma maior produtividade.

Hoje, o sistema encontra-se em processo de desenvolvimento, 
o que inclui a preparação de toda infraestrutura de pessoal, 
física e tecnológica, e a versão de teste está prevista para 2019 
com a implantação definitiva em 2020.
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Pessoas são o patrimônio mais importante em uma 
organização, que é construída através de participação, 
capacitação, envolvimento e desenvolvimento dos 
colaboradores de uma instituição. 

A Fadepe acredita nessa premissa e trabalha a partir do 
desenvolvimento dos profissionais, para o crescimento 
da Fundação e melhoria contínua na oferta de qualidade, 
velocidade, confiabilidade, flexibilidade e redução de custos 
para os projetos. Nesse sentido, trabalhou durante o ano de 
2017 na idealização do primeiro plano de cargos e salários da 
Fundação para ser implantado em 2018, valorizando a formação 
continuada, inclusive com o incentivo ao mestrado, doutorado e 
certificações profissionais que orbitam no ambiente de gestão 
de projetos, riscos, qualidade e segurança da informação.

Além disso, tem trabalhado com foco em capacitações 
internas e participação em eventos que agregam valor e 
conteúdo no desenvolvimento das atividades executadas 
pelos colaboradores. Espera-se para 2018 a concepção de um 
modelo de avaliação de competências para ser implantado em 
2019.

GESTÃO DE 
PESSOAS:
ATRAIR, MOTIVAR E ESTIMULAR
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Modelo de Inclusão
Vigora hoje no Brasil o Estatuto da Pessoa com Defi ciência, 
Lei nº 13.146/2015, que garante acessibilidade e inserção de 
pessoas com defi ciência no mercado de trabalho.

De acordo com reportagem no site do jornal Tribuna de Minas 
(08/01/2017), em Juiz de Fora, apenas a metade das vagas que 
obrigatoriamente são destinadas a pessoas com defi ciência 
(52,4%) são preenchidas. A Fadepe, em 2017, ganhou visibilidade 
por meio do referido veículo de comunicação, como modelo 
de inclusão.

A Fundação possui em seu quadro de funcionários 20 
colaboradores com defi ciência, distribuídas em diferentes 
cargos, o que atende a Lei em vigor.
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DESENVOLVIMENTO

A Fadepe investiu em treinamentos a fi m de motivar, capacitar, 
desenvolver habilidades e otimizar o processo de comunicação 
e o trabalho em equipe. 

Desse modo, visando atingir seu propósito de atrair, motivar e 
estimular, houve uma reestruturação da Gerência de Pessoas. As 
estratégias estão sendo colocadas em prática paulatinamente e 
as primeiros ações ancoram no treinamento e desenvolvimento 
das pessoas.

Em 2017 foram realizados 10 treinamentos, representados na 
fi gura 6 abaixo. As atividades começaram pelas gerências e 
assessorias, através do programa de desenvolvimento de 
líderes e, logo após, todos os colaboradores também foram 
capacitados.  Alguns progressos já foram percebidos nas 
relações interpessoais, como melhor interação entre os setores, 
fl uidez na comunicação, otimização de processos e maior 
engajamento dos colaboradores.

Figura  6 - Treinamentos

Fonte: Gerência de Gestão de Pessoas, 2017.
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RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
Em 2017 a Fadepe passou a utilizar como auxílio em seus 
processos seletivos a plataforma Solides. Essa é uma ferramenta 
para assessorar no recrutamento de colaboradores, uma vez 
que, entre suas possibilidades, ela oferece assistência na 
avaliação de perfil do candidato. É um meio importante para 
harmonizar o colaborador com a área de trabalho. 

A utilização da Solides ajuda em um processo de contratação 
mais direcionado e eficaz, o que gera resultados positivos que 
devem ser refletidos nos anos seguintes, como a redução da 
rotatividade e custos, além do aumento da produtividade pela 
satisfação no ambiente de trabalho.
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CIPA
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) converge 
trabalho com prevenção de acidentes e promoção da saúde. A 
Comissão é composta por funcionários eleitos e indicados pelo 
próprio empregador e é regida pelo Ministério do Trabalho 
e Emprego (MTE) através da norma regulamentadora (NR) 
05/1992 pela Portaria nº3.214 de 08/1978.

Uma das principais características da CIPA é prevenir acidentes 
e doenças decorrentes do trabalho. A CIPA na Fadepe existe 
desde 2012 e no ano de 2017 a Fundação inovou e desenvolveu 
um sistema para que a votação ocorresse de forma eletrônica, 
o que resultou em uma otimização do processo.
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GINÁSTICA LABORAL
Com a fi nalidade de trazer mais qualidade de vida aos 
colaboradores, a Fadepe colocou em prática a ginástica 
laboral. A ideia é estimular o funcionário a desenvolver 
atividades físicas, uma vez que alivia tensões e promove 
a preocupação pessoal com a qualidade de vida e bem-
estar.
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AÇÃO SOLIDÁRIA

A Fadepe também acredita que as ações sociais 
concretas podem mudar o mundo que a cerca. Partindo 
dessa compreensão, os colaboradores da Fundação 
participaram de uma gincana interna para arrecadar 
brinquedos para crianças que são acolhidas pelo projeto 
Curumim no bairro Vila Olavo Costa. 

Durante um mês, foram coletados mais de 300 
brinquedos. De acordo com a coordenadora do Curumim 
Olavo Costa, Priscila Moreira, são cerca de cem meninos 
e meninas de quatro a quatorze anos atendidas pelo 
serviço socioeducativo. 

Levar brinquedos às crianças não é só uma questão 
de dar, mas uma preocupação de oferecer dignidade 
e propiciar um ambiente mais empático e criativo no 
trabalho pedagógico.
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Durante o ano de 2017 a Fadepe continuou a dedi-
car seus esforços ao gerenciamento de projetos, 
tendo como foco a manutenção da excelência 
operacional. Abaixo destaca-se alguns projetos 

administrados pela Fundação.

PROJETOS 

Ensino Pesquisa Extensão
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28º Festival Internacional de Música 
Colonial Brasileira e Música Antiga
O 28º Festival Internacional de Música Colonial Brasileira 
e Música Antiga, promovido pela Pró-Reitoria de Cultura 
da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e 
coordenado pelo professor do Instituto de Artes e Design, 
Marcus Medeiros, já é tradição em Juiz de Fora, ocupa 
lugar de destaque no calendário cultural do país e em 
2017 foi mais um projeto gerenciado pela Fadepe.

O evento considerado bem imaterial de Juiz de Fora 
contempla vários formatos, entre eles concertos, 
palestras sobre a ópera e oficinas. O objetivo do Festival 
é promover apresentações, com entrada franca, para a 
toda a população do município e região e oficinas de 
instrumentos musicais onde os jovens músicos brasileiros 
podem se especializar com professores de excelência nas 
suas especialidades.

Entre os objetivos está:

• divulgar a Música Colonial Brasileira e Música 
Antiga, seus conteúdos estéticos e estilísticos;

• contribuir para aprimorar os conhecimentos 
técnicos, musicais e interpretativos dos alunos 
participantes; 

• proporcionar reflexões e oportunizar discussões 
sobre as diversas perspectivas metodológicas e 
abordagens da musicologia histórica luso brasileira 
na contemporaneidade;

• promover e ampliar o intercâmbio interinstitucional 
entre centros, núcleos e instituições brasileiras e 
portuguesas; 

• oportunizar a divulgação de pesquisas recentes 
na área da musicologia histórica e incentivar 
a produção científica e artística no que diz 
respeito ao campo musicológico, considerando, 
especialmente, a sua relevância para o curso de 
graduação em Música da UFJF.
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Desse modo, o Festival de Música Colonial Brasileira e 
Música Antiga é um dos principais eventos do gênero no 
país. Pioneiro e longevo, tem sido um espaço qualifi cado 
para a produção musical de alto nível, notadamente no 
segmento da música colonial brasileira e do barroco 
europeu. As ofi cinas e palestras oferecidas durante o 
evento contribuem para o intercâmbio cultural e artístico 
entre os estudantes da região, professores e alunos de 
todo país e também do exterior. 

A característica multifacetada deste projeto garante que 
seu alcance seja amplo. Dar continuidade à sua realização 
signifi ca manter este relevante espaço para a produção, 
refl exão, discussão, circulação e reunião da produção 
artística, cultural e científi co-acadêmica atual relacionada 
à temática da música colonial brasileira e música antiga. 
Ademais, o formato do evento estimula e concretiza a 
interação entre a teoria e a prática musical.
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IX EPEA – Encontro Pesquisa em 
Educação Ambiental
A Educação Ambiental vem se inserindo em diversos 
programas de Pós-Graduação e hoje já representa um 
importante campo do conhecimento na área da Educação 
e outras. Este evento, inicialmente promovido por grupos 
de pesquisa ligados a Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCar), Universidade Estadual Paulista (UNESP), 
Universidade de São Paulo (USP), obteve, ao longo de 16 
anos de sua realização, projeção e abrangência nacional, 
tornando-se um dos principais eventos acadêmicos 
específi cos da pesquisa em educação ambiental.

Em 2017 o EPEA agregou um novo grupo: o Grupo 
de Educação Ambiental da Universidade Federal de 
Juiz de Fora (GEA-UFJF). O objetivo do Encontro, que 
aconteceu na cidade de Juiz de Fora (MG), coordenado 
pela professora Drª. Angélica Cosenza Rodrigues, é 
discutir, analisar e divulgar trabalhos de pesquisa em 
Educação Ambiental (EA), aprofundar as discussões 
sobre as abordagens epistemológicas das pesquisas na 
área, identifi car práticas de pesquisa em EA que vem 
sendo desenvolvidas no âmbito dos programas de pós-
graduação e em outros espaços institucionais e não-
institucionais.

O IX Encontro com o tema “Pesquisa em Educação 
Ambiental: Democracia, Políticas Públicas e Práticas 
Educativas”, tomou forma a partir da relação entre 
educação ambiental e democracia, considerando as 
questões contemporâneas que atravessam tal relação e 
que encontram acolhida em diversos grupos de pesquisas 
do campo.
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Licenciamento Ambiental do 
Aeroporto Francisco Álvares de 
Assis
O projeto de Licenciamento Ambiental do Aeroporto 
Francisco Álvares de Assis (Serrinha), coordenado 
pelo professor Dr. Luiz Evaristo Dias de Paiva, visou a 
elaboração de estudos e prestação de serviços técnicos 
acerca do licenciamento ambiental do Aeroporto da 
Serrinha com o objetivo de desenvolver estudos técnicos  
para o atendimento ao Formulário de Orientação Básica 
Integrado (FOBI), emitido pela Secretaria de Meio 
Ambiente do Município de Juiz de Fora, compreendendo 
a elaboração de Relatório de Controle Ambiental (RCA) e 
Plano de Controle Ambiental (PCA), para obtenção pelo 
município da Licença de Operação (LO) para o Aeroporto 
Francisco Álvares de Assis.

Ou seja, a intenção do projeto foi subsidiar o município 
de Juiz de Fora com informações necessárias para a 
formalização do processo de licenciamento, de forma a 
atender todos os requisitos.

De acordo com o professor, nos relatórios inerentes 
as etapas de desenvolvimento dos trabalhos, que 
culminou com o fechamento do projeto e com o 
seu licenciamento ambiental, foram apresentadas 
as diretrizes imprescindíveis para que o município 
promova a remodelação e implantação de infraestrutura 
necessária à adequação do aeroporto às necessidades 
de expansão das atividades do setor produtivo e de 
prestação de serviços da cidade, assim como para manter 
a continuidade da sua operação.

O licenciamento ambiental do Aeroporto da Serrinha 
traz diversos impactos positivos para o município e para 
a Zona da Mata, sobretudo porque o aeroporto encurta 
distâncias aproximando o município de Juiz de Fora dos 
grandes centros econômicos do país.
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Direitos Humanos e Empresas
O Projeto Direitos Humanos e Empresas teve início em 
2012, coordenado pela professora Dra. Manoela Carneiro 
Roland, com o apoio financeiro da Fundação Ford Brasil 
e gerenciamento da Fadepe. Esta iniciativa parte do 
reconhecimento da existência de um espaço acadêmico, 
ainda não explorado devidamente, para a produção de 
conhecimento qualificado sobre os aspectos mais difíceis 
e relevantes envolvendo a violação de Direitos Humanos 
por empresas.

As empresas, principalmente transnacionais, vêm 
desempenhando um papel substancial no que tange à 
condução de empreendimentos em diversos territórios, 
muitas vezes com a capacidade de incidência e 
flexibilização das condicionantes existentes nestes 
Estados. Estas condicionantes, por sua vez, deveriam ser 
capazes de cercearem a sobreposição das demandas 
locais e dos interesses da população ocupantes destas 
áreas pelos objetivos empresariais. Além disso, estas 
empresas passam a figurar, de forma mais abrangente, 
como atores aptos a pautarem, tanto a lógica de 
investimentos, quanto o modelo de desenvolvimento 
a ser implementado pelo Estado, distanciando-os, em 
certas situações, do interesse público.
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O Projeto Direitos Humanos e Empresas, agora HOMA, 
Centro de Direitos Humanos e Empresas, que se inspira na 
experiência do Professor Sheldon Leader, no seu Projeto 
Empresas e Direitos Humanos, na Universidade de Essex, 
Reino Unido, contando, ainda hoje, com a sua colaboração, 
busca dar publicidade a estudos, em parceria com outras 
entidades acadêmicas, além de setores da sociedade 
civil organizada e do próprio Estado. Estes trabalhos 
somam-se à uma maior aproximação da realidade e 
do testemunho das próprias vítimas das violações de 
Direitos Humanos, buscando tornar mais eficientes os 
mecanismos de responsabilização de empresas por 
violações de Direitos Humanos.

O HOMA desenvolve, portanto, diversas frentes de 
trabalho:  aprofundamentos teóricos sobre Direitos 
Humanos e também acerca do Direito Empresarial ; 
identificação de  mecanismos judiciais e extrajudiciais 
capazes de dar maior eficácia à responsabilização de 
empresas por violações de Direitos Humanos; estudos de 
casos de violações de Direitos Humanos por empresas; 
o acompanhamento da implementação das guidelines 
das Nações Unidas (ONU) e a possibilidade, a partir 
da 26ª sessão do Conselho de Direitos Humanos, de 
produção de um tratado vinculante nesta matéria, além 
do acompanhamento da realização do Plano Nacional 
Brasileiro.
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Detecção de Cabo Rompido

O projeto “Detecção de Cabo Rompido”, coordenado 
pelo professor Dr. Moisés Vidal Ribeiro, busca investigar o 
uso de técnicas de transmissão de sinais PLC combinadas 
com técnicas de interferometria ou intermodulação para 
detectar e localizar rompimentos de cabos em rede de 
distribuição de energia elétrica de MT. 

A consecução dessa investigação tem o potencial de 
aumentar de forma significativa a taxa de detecção correta 
de falta de alta impedância em redes MT, resultante do 
rompimento de cabos.

Sistema Municipal de Avaliação e   
Monitoramento da Educação Pública de 
Benevides/PA

Coordenado pelo professor Dr. Manuel Fernando Palacios 
da Cunha e Melo e gerenciado também pela Fadepe, o 
projeto “Sistema Municipal de Avaliação e Monitoramento 
da Educação Pública de Benevides/PA”, trata da prestação 
de serviços de consultoria especializada, pela UFJF, em 
apoio à Secretaria Municipal de Educação de Benevides 
(“SEMED”), do Estado do Pará.

O serviço visa a implementação do Sistema de 
Avaliação Institucional e de Aprendizagem, bem como o 
monitoramento da educação pública de Benevides, nos 
termos da Proposta Técnica. O sistema é composto por 
dois programas: Programa de Avaliação e Monitoramento 
da Aprendizagem no Ensino Fundamental e Programa de 
Avaliação do Desenvolvimento da Educação Infantil.

Mais alguns projetos:
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Levantamento Automatizado e Análise Inteli-
gente de Dados para Medição de Descargas Só-
lidas e Líquidas

O projeto “Levantamento Automatizado e Análise 
Inteligente de Dados para Medição de Descargas Sólidas 
e Líquidas”, coordenado pelo professor Dr. Leonardo de 
Mello Honório, tem como objetivo o desenvolvimento de 
dois veículos autônomos, um para aquisição de descargas 
líquidas, sólidas e monitoramento da sedimentação do 
rio e outro para a coleta de dados de qualidade da água; 
um sistema das amostras das descargas sólidas e sistema 
inteligente para análise de dados e das curvas-chaves.
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Os números de projetos, recursos, compras e 
importações da Fadepe são frutos de parcerias 
e visam o desenvolvimento do ensino, pesquisa, 
extensão e desenvolvimento institucional e 

tecnológico.

A FADEPE EM
NÚMEROS 



Projetos Iniciados Por Atividade
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*Em 2017 a Fadepe iniciou um total de 250 projetos, quando em 2016 foram apenas 154. Uma variação de 62,3%. 

Figura 7 - Projetos Iniciados por Atividade

Fonte: Gerência Financeira da Fadepe, 2017.

Os aumentos são mais expressivos principalmente no que se refere a pesquisas e eventos, havendo, no entanto, 
um decréscimo em apoio institucional e prestação de serviço, face ao cenário econômico que impacta em 
projetos submetidos.

37



Projetos Iniciados Por Esfera
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Fonte: Gerência Financeira da Fadepe, 2017.

*As variações mais signifi cativas dos projetos iniciados por esfera fi caram por conta dos 
setores Privado, Público Federal e Estadual, como pode ser observado no gráfi co acima.

Figura 8 - Projetos Iniciados por Esfera



Projetos em execução Por 
Atividade e Parceiros
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*A Fadepe gerenciou um total de 580 projetos em 2017, sendo 90% deles oriundos da UFJF, enquanto em 2016 
foram 528 projetos, sendo 10,03% deles provenientes de outras instituições.

Fonte: Gerência Financeira da Fadepe, 2017.

Figura 9 - Projetos em execução por Atividade e Parceiros



Projetos em execução Por Esfera
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*Os projetos em execução por esfera sofreram uma variação de 9,8% em relação a 2016. 
As maiores variações ocorreram nas esferas Privada e Público Federal. 

Fonte: Gerência Financeira da Fadepe, 2017.

Figura 10 - Projetos em execução por Esfera



Recursos recebidos Por 
Atividade
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*Apesar do aumento do número de projetos, observa-se uma variação negativa nos recursos recebidos, haja vista a instabilidade 
fi nanceira dos fi nanciadores, que culminou no atraso da disponibilização dos recursos.

Fonte: Gerência Financeira da Fadepe, 2017.

Figura 11 - Recursos recebidos por Atividade



Recursos Recebidos Por Esfera
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*Apesar do aumento quantitativo de projetos (62,3%), o volume de recursos recebidos 
pela Fundação em 2017 foi 10,1% menor que o do ano anterior. Isso se justifi ca pela que-
da signifi cativa nos repasses de convênios da esfera federal (26,3%).

Fonte: Gerência Financeira da Fadepe, 2017.

Figura 12 - Recursos Recebidos por Esfera
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COMPRAS DE PRODUTOS E 
SERVIÇOS 

No ano de 2017 a Fadepe comprou trinta e seis milhões 
em produtos e serviços para os projetos. Os números 
presentes nos próximos gráficos mostram uma variação 
pequena em relação a 2016, por conta, principalmente, 
dos pedidos de Licitações por Sistema de Registro de 
Preço (SRP).
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Volume de Procedimentos de 
Compras

*No que se refere a Dispensa de Licitação houve uma variação negativa, principalmente devido aos projetos que se en-
quadravam na Lei 8.666/93 e migraram para Contratações Diretas que se estabelece pelo Decreto 8.241/14. O decreto 
de Contratações Diretas possui uma maior fl exibilidade e a compra é muito mais rápida e ágil em relação as Dispensas.

Fonte: Gerência Financeira da Fadepe, 2017.

Figura 13 - Volume de Procedimentos de Compras
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IMPORTAÇÕES
Ao longo de 2017 foram executadas importações que 
totalizaram R$ 1.439.317,93 reais. Houve uma variação de 
4,4% em relação ao ano anterior.

Ilustração 14 - Importações

Fonte: Assessoria de Relações Internacionais, 2017
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INSTITUIÇÕES DE
FOMENTO 

Cap-Lab Indústria e Comércio Ltda
COPEL - Companhia Paranaense de Energia 
COSERN - Companhia Energética do Rio Grande do Norte 
FAPEMIG - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais 
Fundação FORD 
Instituto Natura 
Italac - GoiasMinas Indústria de Laticínios LTDA 
ITAPEBI - Geração de Energia Elétrica S.A 
Ortofarma Laboratório de Controle da Qualidade LTDA 
PETROBRÁS - Petróleo Brasileiro S.A 
Prefeitura Municipal de Juiz de Fora 
SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
Secretaria de Estado da Educação de Teresina 
SEMEC - Secretaria Municipal de Educação de Teresina 
UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora 
Vale S.A. 
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
E CONTÁBEIS
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RELATÓRIO DE 
AUDITORIA EXTERNA
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 PARECER DO 
CONSELHO FISCAL
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CONSIDERAÇÕES
FINAIS

       

A Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, 
Pesquisa e Extensão – Fadepe, em 2017, no seu desenho 
estratégico contemplou a tríade Estrutura-Processos-
Pessoas, visando o investimento em um modelo de gestão 
que esteja alicerçado em sistemas de informação, 
comunicação, automação de rotinas, desenvolvimento de 
gente, dentre outras ações que perseguem maior 
produtividade e qualidade. 

Dessa forma, a Fadepe no último ano, face aos problemas 
vivenciados no cenário econômico não ampliou de forma 
robusta a prospecção de novos projetos e ações, procurando, 
no entanto, se dedicar a sua configuração interna a partir da 
tríade em questão, além do resgate da sua imagem 
institucional junto aos stakeholders, e ainda ampliação do 
escopo de atividades, sem perder de vista a segurança 
jurídica.   

Assim, a Fundação, cumprindo com suas obrigações 
normativas, no exercício de 2017 apresentou de forma 
segregada as contas decorrentes dos recursos oriundos da 
gestão de convênios e contratos, tanto para contas 
patrimoniais quanto de resultados, conforme determinação 
da Norma Brasileira de Contabilidade ITG 2002.

Cumpre ressaltar que o Ativo Total passou de R$ 191.576.846 
em 2016 para R$ 205.986.868 em 2017 gerando um 
acréscimo de aproximadamente 7,52% no período em análise. 

Com a parametrização do sistema financeiro e contábil, 
foram desmembrados, no exercício de 2017, os valores a 
receber em curto e longo prazo e por este motivo o valor total 
do Ativo Circulante ficou inferior ao de 2016. Denota-se que 
os recursos referentes a longo prazo foram lançados no Ativo 
Não Circulante.

A conta “caixa e equivalentes de caixa de recursos próprios” 
passou de R$ 3.296.856 em 2016 para R$ 1.047.255 em 2017, 
grande parte em virtude da quitação de glosas ocorrida no 
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exercício com valor de R$ 1.956.718, sendo utilizado o recurso do 
fundo de investimento para pagamento.

A “conta estoques” não apresentou valor, devido ao fato do 
estoque consignado da Filial Editora ter sido transferido para a 
Matriz Gestora quando do seu encerramento e reconhecido 
como perda ao valor recuperável, conforme nota explicativa nº 
3.5 do Relatório de Auditoria Externa. A norma de contabilidade 
NBC TG 01  determina que a  Administração aval ie 
periodicamente, ao menos a cada Balanço, se os ativos têm 
probabilidade de serem recuperados ou recebidos e, no caso 
dos livros, a Fundação julgou ser baixa a probabilidade de 
recuperação, por este motivo definiu pela constituição de perda.

No exercício de 2017, conforme nota explicativa nº 16 do 
Relatório de Auditoria Externa, foram constituídas provisões 
contingenciais no valor de R$ 76.544 sendo R$ 70.000 
referentes a processos judiciais trabalhistas e R$ 6.544 referente 
a processo judicial civil de acordo com a NBC TG 25 (em 
consonância com o Pronunciamento Técnico CPC 25).

O patrimônio líquido passou de R$ 5.241.652 em 2016 para R$ 
3.324.414 em 2017 em virtude do déficit do exercício no valor de 
R$ 1.935.239.

As Receitas Próprias total izaram R$ 7.648.829. Ao 
considerarmos o encerramento da Filial Editora, que gerou a 
reversão do estoque físico no valor de R$ 622.176 e o estoque 
consignado de R$ 163.373, obtém-se uma Receita Total em 2017 
de R$ 6.863.280. 

O demonstrativo de despesas apontou um valor de R$ 
4.668.938 e ao deduzir a reversão da despesa na receita no valor 
de R$ 622.176, o estoque consignado de R$ 163.373 e a glosa de 
R$ 1.956.718 o total das despesas administrativas, tributárias e 
operacionais em 2017 foi de R$ 1.926.671.

Ao retratar o cenário supramencionado, conclui-se que os 
Índices de Liquidez Geral e Corrente de 1,02 no Exercício de 2017 
demonstram a solvência da Fadepe, curto e longo prazo, no 
cumprimento de suas obrigações. Embora, vivenciando algumas 
turbulências no ambiente frente à captação de novos projetos, 
demandas dos órgãos de controle e restrição orçamentária, a 
Fundação apresenta coerência e consistência no uso dos seus 
recursos financeiros em prol de crescimento sustentável e de 
longo prazo. 
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APROVAÇÃO DO 
CONSELHO CURADOR
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APROVAÇÃO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE JUIZ DE FORA - UFJF

       Fadepe | Relatório de Gestão 2017  77       




