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O presente Relatório de Gestão foi elaborado de acordo com as

exigências do Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015; da

Lei 8.958/94 e alterações; do Decreto nº 7.423/10, da Portaria

Interministerial nº. 3.185/2004 e demais normativas aplicáveis à

relação entre as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES)

e suas fundações de apoio. Retrata a prestação de contas das

atividades realizadas pela Fundação de Apoio e Desenvolvimento

ao Ensino, Pesquisa e Extensão (Fadepe) no exercício de 2020,

resultado do apoio da entidade aos projetos de pesquisa,

ensino, extensão, desenvolvimento institucional, científico e

tecnológico e de estímulo à inovação.

CREDENCIAMENTOS

E AUTORIZAÇÕES

Em 2020, a Fadepe atuou credenciada junto ao MEC para ser

fundação de apoio da Universidade Federal de Juiz de Fora –

Processo 23000.018638/2020-54 – e autorizada para apoiar o

Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais – Processo

23000.022691/2020-50 – e o Hospital Universitário da UFJF,

gerido pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares

(EBSERH) – Processo 23000.005897/2020-15. A Fadepe também

participou, no último ano, do Edital de Chamamento Público Nº

01/2020, que convocou as Fundações de Apoio interessadas em

celebrar parcerias com a EPAMIG, sendo aprovada em 2021.
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A travessia de 2020 trouxe aprendizados e novas experiências para a

gestão da Fundação, ao lidar com um contexto singular da Pandemia de

Covid-19. Certamente, a angústia e o ambiente da perda de vidas,

chocou a todos e mostrou o quão importante são as pessoas e valorosa

são as relações sociais. Tivemos que reinventar a forma de se relacionar e

nos adaptar em processos de projetos. Lidamos praticamente durante

todo o ano com o intenso ambiente da incerteza mais geral, sem ter a

dimensão de onde e como poderíamos estar. Adiante da pandemia, uma

crise institucional e política também marcou o cenário brasileiro e

impactou severamente as instituições públicas de ensino superior e,

naturalmente suas fundações de apoio.

A gestão em ambientes de crises, invocou a necessidade de mudança de

mentalidade e alterou a perspectiva de futuro desta fundação,

descortinando novas tendências gerenciais, oportunidades de parcerias e

a premência de se preparar para enfrentar novas ameaças, que são

desdobramentos dos cenários político, econômico e da própria

pandemia. Para lidar com a tomada de decisão nesses momentos, os

colaboradores da Fundação foram essenciais. O engajamento deles em

contribuir para o menor reflexo possível aos projetos, permitiu

compreender o potencial de cada um nos esforços colaborativos, neste

ano tão distinto. Com a reconfiguração do trabalho em regime remoto,

isto ficou ainda mais evidenciado.

PALAVRA DA DIREÇÃO
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A Fundação, assim como todas as instituições públicas e

privadas, foi duramente impactada no decorrer de 2020,

pelos revezes provocados pela Pandemia. O espectro de

oportunidades para o investimento público em projetos

que envolvem o ensino, pesquisa e extensão, essência

da Universidade Pública, foram exíguos. O resultado

disso, associado ao movimento histórico de 2019 com a

supressão de recursos de projetos de convênios,

compeliram em direção a mais cortes nas despesas

operacionais e nos investimentos para melhorias das

atividades de gestão em projetos.

O relatório de gestão apresentará os resultados de 2020.

De uma forma geral a Fundação encolheu em montante

de recursos executados, apesar de ter crescido em

algumas áreas, como na extensão. Sobremaneira, este

movimento é espelho do que se tem visto na esfera

orçamentária da Universidade. Nossa expectativa é que

este período mais turbulento finde em 2021 para que

2022 seja um ano de retomada dos investimentos na

Educação e para a Ciência de um modo geral.

Desejamos uma boa leitura!

José Humberto Viana Lima Junior
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Conectar inovação e sociedade em busca de 

competências transformadoras

Promover soluções para potencializar o 

ensino, a pesquisa, a extensão e a inovação

Transparência, Respeito, Lealdade, 

Responsabilidade, Dedicação

VALORES

MISSÃO

VISÃO
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DESENHO ORGANIZACIONAL

O desenho organizacional de

2020 está configurado conforme

ilustração esboçada, denotando,

no entanto, que para 2021, faz-se

necessária uma reconfiguração

que provocará alterações que

envolvem as atividades das

pessoas, processos e operações,

no intuito de retomar os

investimentos estratégicos que

preservem a sustentabilidade da

Fadepe.
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Em 2020 a Fadepe precisou suspender os investimentos que seriam realizados para edificação de sua sede no campus da UFJF, na

continuidade no desenvolvimento do sistema de gestão de projetos (Gerencio), na renovação de equipamentos mais obsoletos

(essencialmente computadores) e capacitação de pessoas. Além disso, a Fundação reduziu o quadro de colaboradores, ao longo do ano,

ajustando as atividades e operações com as pessoas que permaneceram nos times de trabalho.

A Fundação tratou no ano de 2020 a mudança em cessão onerosa para o espaço físico no CRITT que consta em tramitação em 2021. Isto

permitirá, além das reduções dos custos em relação ao prédio atual que ocupa, bem como favorecerá as(aos) coordenadoras(es) de projetos

fluidez nas interações, sempre necessárias ao gerenciamento das atividades.

O efeito da Pandemia retardou as ações de organização entre CRITT e Fadepe para os trabalhos presenciais que envolvem as atividades de

captação de fomento e realização de eventos no contexto da inovação. Certamente, com o avanço na institucionalização da Política de Inovação

da UFJF, esperamos que os anos de 2021 e 2022 sejam mais prósperos para as ações nesse escopo para a UFJF.

Dentre os revezes e acontecimentos de 2020, temos muito orgulho de afirmar que a Fadepe, fundação instituída há 25 anos por professores

da UFJF, tem gerenciado diversos projetos que impactam a sociedade e colocam a UFJF inserida na atmosfera das mudanças que tanto

queremos para nossa nação e para o mundo. Aqui, listamos alguns projetos, mas sobrelevamos que todos eles são irrepreensíveis em

representar nossa Universidade. Avante!

A FADEPE EM MOVIMENTO
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NOSSOS PROJETOS

Em 2020 a Fadepe gerenciou trezentos e cinquenta e nove

projetos que representaram o esforço da UFJF e demais

instituições apoiadas autorizadas. Apesar da redução em

relação aos anos anteriores, muitos projetos trouxeram

impacto positivo às dimensões de Ensino, Pesquisa,

Extensão e Inovação. Nesse sentido, apresentamos aqui

alguns projetos como exemplo do potencial transformador

para o desenvolvimento da sociedade em seus mais

diversos espectros.
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NOSSOS PROJETOS

Este projeto foi desenvolvido com recursos do Programa Santos

Dumont, proveniente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de

Minas Gerais (FAPEMIG). Compete à Fundação, apoiar projetos de

natureza científica, tecnológica e de inovação, de instituições ou de

pesquisadores individuais, que sejam considerados relevantes para o

desenvolvimento científico, tecnológico, econômico e social do estado.

Portanto, o edital visa estimular a iniciação científica e tecnológica de

pesquisadores, por meio da interligação do conhecimento teórico com a

prática, incentivando a produção do conhecimento multidisciplinar

aplicado, com vistas a despertar a vocação científica.

A Paralisia Cerebral (PC), deficiência mais comum na infância, descreve

um grupo de desordens permanentes do desenvolvimento da postura e

do movimento, que causam limitações nas atividades. Essas desordens

são atribuídas a distúrbios não-progressivos que ocorrem durante o

desenvolvimento fetal ou no cérebro infantil imaturo. As alterações

motoras da PC são geralmente acompanhadas por alterações na

sensação, percepção, cognição, comunicação, comportamento, epilepsia

e problemas musculoesqueléticos secundários. Já as alterações

cognitivas incluem problemas na fala, no comportamento, na interação

social e no raciocínio. Uma das principais causas é a falta de oxigenação

no cérebro durante o parto, que resulta em uma lesão cerebral.

Projeto: CDS APQ 00654/19

Desenvolvimento de um eletroestimulador funcional portátil para o 

auxílio na  marcha de crianças e de adolescentes com paralisia cerebral.

Coordenação: Paula Silva de Carvalho Chagas – Docente da Faculdade 

de Fisioterapia da UFJF.
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NOSSOS PROJETOS

Outras circunstâncias menos recorrentes que podem provocar PC são:

hipoglicemia do feto, problemas genéticos, traumas no momento do parto,

prematuridade, anormalidades da placenta ou do cordão umbilical,

hemorragia, infecções, diabetes, uso de drogas e álcool durante a gestação,

hipertensão, desnutrição.

Há 17 milhões de pessoas em todo o mundo que vivem com paralisia

cerebral, e outras 350 milhões estão intimamente ligadas a uma criança ou

um adulto com PC. No Brasil, há uma carência de estudos que tenham

investigado especificamente a prevalência e a incidência da paralisia

cerebral nas condições nacionais. Por outro lado, com base em dados de

outros países, faz-se projeção do enquadramento da PC em países em

desenvolvimento.

A coordenadora enfatiza que a elaboração e a execução da pesquisa

científica permitem avaliar a evolução do auxílio na marcha – conjunto de

eventos que ocorrem nos membros inferiores que permitem a locomoção –

de crianças e de adolescentes com paralisia cerebral, além de identificar as

dimensões funcionais mais e menos comprometidas de crianças

submetidas a algum tipo de tratamento multidisciplinar e a sua abordagem

ao estudo científico.

Destaca-se que as lesões neurológicas ocorridas na infância causam

comprometimentos variados ao sistema nervoso, sendo a paralisia cerebral

um dos problemas mais frequentes e importantes que ocorrem na fase de

desenvolvimento encefálico. A pesquisa busca colaborar efetivamente com

a inovação de novas técnicas de fisioterapia para a sociedade e apresentar

ao estudo acadêmico do tema uma nova vertente ao auxílio na marcha de

crianças e de adolescentes acometidas pela deficiência.
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NOSSOS PROJETOS

Diante da situação de pandemia causada pelo novo Coronavírus – SARS-

CoV-2 –, a qual enfrenta o país e o mundo, o Conselho Nacional das

Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e

Tecnológica abriu edital para seleção de projetos de pesquisa e/ou

extensão que objetivem o enfrentamento da pandemia.

Foram convidadas a participarem desta chamada as instituições da Rede

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, para

apresentarem propostas de pesquisa e/ou extensão que possam dar um

retorno a curto prazo às demandas relacionadas a COVID-19.

O projeto em questão se divide em três subprojetos, e cada um possui

um professor responsável pelas atividades do mesmo. São eles:

– Biossegurança para Profissionais de Enfermagem no Combate à

COVID-19: O objetivo é construir uma cartilha educativa para os

profissionais de saúde sobre o uso de roupa privativa (paramentação,

cuidados durante o uso e descarte) e ofertar um modelo mais adequado

com material tecnológico de alta performance, a qual será doada a

serviços de saúde do município-sede do projeto e que confira proteção

ao profissional e ao paciente cuidado.

Projeto: EDITAL CONIF-SETEC 01/2020

Enfrentamento emergencial da COVID-19

Coordenação: André Narvaes da Rocha Campos – Pró-Reitor de 

Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IF Sudeste.
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NOSSOS PROJETOS

– Implementação da Cápsula Vanessa para Tratamento de Pacientes com

COVID-19: O intuito é implementar a Cápsula Vanessa para otimizar o

tratamento dos pacientes com o vírus, tentando evitar a necessidade de

intubação endotraqueal, e fornecer equipamentos de qualidade e de baixo

custo para ampliar a oferta de tratamento e minimizar a sobrecarga do

sistema de saúde nesse momento de pandemia.

“A Cápsula Vanessa veio como uma ferramenta para contribuir em um

momento em que o Brasil e o mundo se encontravam totalmente perdidos.

Hoje, após mais de um ano do início da pandemia, continuamos vendo sua

atuação como um item de grande importância para os pacientes e para

toda a comunidade. O projeto em desenvolvimento tem como objetivo

contribuir no aprimoramento do projeto inicial da Cápsula Vanessa,

trazendo novos recursos e maiores informações para os profissionais da

área da saúde.”, afirma o Prof. Msc. Alexandre Bartoli Monteiro

– Rede de Consumidores: A finalidade geral desta proposta é apoiar

agricultores e agricultoras da “Rede Sabor e Saúde da Serra” no processo

de comercialização de seus produtos agroecológicos durante a pandemia

do Covid-19. Os itens serão comercializados no modelo delivery.
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NOSSOS PROJETOS

A Fadepe administra os projetos de MBAs e Especializações, oferecendo

diversos cursos nas áreas Administrativa e Contábil, sendo eles:

Negócios, Marketing Estratégico, Gestão de Pessoas, Logística

Empresarial e Supply Chain, Finanças, Contabilidade Financeira e

Controladoria, Finanças Quantitativas e Gestão Comercial e Vendas.

Além dessas, as Especializações também oferecem cursos nas áreas de

Fisioterapia, Farmácia e Direito. Tais projetos são de suma importância,

uma vez que Juiz de Fora é polo econômico da região da Zona da Mata e

da Vertentes, e tem uma demanda expressiva por profissionais

especializados.

As aulas são ministradas, em quase que absoluta sua maioria, por

professores da UFJF, a qual se destaca pela excelência e expertise de

seu corpo docente, bem como sua função social de ofertar aos cidadãos

um serviço de qualidade. Os projetos são financiados por meio do

pagamento de mensalidade por parte dos alunos, e os recursos são

destinados à cobertura dos seus gastos. O objetivo dos projetos é

aperfeiçoar e alavancar a atuação dos profissionais, assim como

capacitar e desenvolver competências e conferir habilidades técnicas

específicas.

Projeto: Cursos Lato Sensu UFJF

Especialização – faculdade de direito

Especialização – faculdade de farmácia

Especialização – faculdade de fisioterapia

MBA – faculdade de administração e ciências contábeis 

Coordenações: Aline Araújo Passos (Docente da Faculdade de Direito), 

Cristina Sayuri Cortes Ouchi Dusi (Docente da FACC), Diogo Carvalho 

Felício (Docente da Faculdade de Fisioterapia) e Marcelo Silva Silvério 

(Docente da Faculdade de Farmácia)

15



NOSSOS PROJETOS

Com o atual cenário de pandemia em Juiz de Fora, foram necessárias

diversas ações para o combate e a contenção do vírus na cidade, desde

o reforço dos cuidados básicos até o fechamento de atividades de

diferentes setores econômicos. Nesse âmbito, é fundamental a parceria

entre as instituições públicas e educacionais para a ajuda ao

enfrentamento da pandemia.

Este projeto está sendo desenvolvido através de uma parceria de

convênio com a Universidade Federal de Juiz de Fora. A testagem em

massa contra a doença é de fundamental importância para o

monitoramento e o planejamento das ações futuras de prevenção e

contenção do vírus, uma vez que ajudam a saber quantos casos reais há

na cidade e dão melhores premissas para os estudos clínicos sobre o

vírus e como realizar os cuidados essenciais.

O objetivo é realizar testes de diagnóstico molecular em pacientes

encaminhados pelo Serviço de Saúde Pública de Juiz de Fora e da região

para a força tarefa da UFJF. Os laboratórios disponíveis para realização

dos testes são devidamente inspecionados pela Vigilância Sanitária e

estão localizados no Instituto de Ciências Biológicas da Universidade.

Esse projeto é de grande relevância para mostrar a importância do

desempenho e da colaboração do trabalho da universidade pública para

o enfrentamento da COVID-19, além de exaltar a contribuição do

conhecimento e da pesquisa e da extensão para a sociedade.

Projeto: Diagnóstico de COVID-19

Realização de teste COVID-19 para os municípios da microrregião de 

Juiz de Fora, MG

Coordenação: Lyderson Facio Viccini (Docente do ICB-UFJF)
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NOSSOS PROJETOS
Projeto: #AJUDEOHU

Campanha de doação para

Coordenação: Fadepe e EBSERH/HU-UFJF

Com o objetivo de arrecadar recursos financeiros para a compra de

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e outros produtos para o

Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-

UFJF) durante a pandemia de COVID-19, a Fadepe promoveu a

campanha “#AJUDEOHU”.

Diante das dificuldades, o HU vem se esforçando para manter a

realização dos procedimentos, prestando a melhor assistência aos

usuários do SUS e garantindo a segurança dos profissionais.

Com a campanha “#AJUDEOHU”, a Fadepe buscou o apoio da

comunidade para manter e melhorar o atendimento prestado à

população. A Campanha ajudou a sensibilizar, envolver e mobilizar

pessoas físicas e empresas na doação de recursos financeiros de

qualquer quantia.

Essas doações foram de extrema importância para a compra dos

Equipamentos de Proteção Individual (EPI), saneantes, medicamentos

e outros no incício da Pandemia. Por meio desse apoio, o hospital

conseguiu custear o trabalho realizado com a dignidade e a

humanização que as pessoas merecem e quando mais precisavam.

Para Bruno Freitas, colaborador do HU que auxiliou a Fadepe na

condução da Campanha, “a Fundação atuou com zelo,

profissionalismo, celeridade e segurança jurídica, com disposição para

se reunir, tomar decisões e elaborar portal on-line para viabilizar o

atendimento ao objeto da campanha. Os recursos arrecadados

contribuíram para o Hospital combater a pandemia do COVID-19,

provendo segurança aos pacientes e aos trabalhadores.”
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DESEMPENHO
NOVOS PROJETOS POR ESFERA

A fundação identificou a continuidade na tendência de

queda de novos projetos na ordem de aproximadamente

26%. Entende-se que este declínio é atribuído ao cenário

da Pandemia, ao contexto das políticas públicas que

provocaram encolhimento nos investimentos em ensino,

pesquisa e extensão e pela diminuição de convênios e

contratos relativos a projetos de avaliação da educação e

cursos associados.
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DESEMPENHO
NOVOS PROJETOS INICIADOS 

POR ATIVIDADE

Ainda neste contexto, a Fadepe identificou dos 65 novos

projetos um aumento nas realizações daqueles em

cursos Lato Sensu, Pesquisa e Extensão.
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DESEMPENHO
PROJETOS EM EXECUÇÃO POR 

ORIGEM DE FOMENTO

Em relação ao total de projetos em execução, a Fadepe percebeu

redução de aproximadamente 21%. A fundação entende que para

alavancar novos projetos os anos de 2021 e 2022 serão

fundamentais para a consolidação de uma retomada nos

investimentos das atividades de Ensino, Pesquisa, Extensão e

Inovação. Em especial, chama atenção a necessidade de ações

que auxiliem na captação de fomento com entidades

internacionais, além daqueles de origem público e privado no

contexto nacional.
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DESEMPENHO
PROJETOS EM EXECUÇÃO 

POR ORIGEM DE FOMENTO

Sobre os recursos gerenciados a Fadepe percebeu queda de aproximadamente 41% nos fomentos aos

projetos. Em relação a 2019, elevaram os recursos para eventos, institucional, Strictu Sensu (pela recuperação

de recursos em atraso de anos anteriores de projetos do CAEd), Lato Sensu, P&D e Extensão. Sobretudo, a

queda mais veemente se deu nas atividades de pesquisa que estavam associadas, essencialmente, a Avaliação

da Educação. Também se percebeu queda nos projetos de prestação de serviços. Isto posto, o desempenho

coaduna com os esforços envidados em manter a operação da Fadepe, mesmo com o cenário adverso.
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ANEXOS
• Demonstrativos contábeis

• Parecer de auditoria externa

• Indicadores de desempenho

• Parecer do Conselho Fiscal

• Aprovação do Conselho Curador
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ANEXOS – Demonstrativos contábeis
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ANEXOS – Aprovação do Conselho Curador
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