
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
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RESOLUÇÃO Nº 123/2016, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016

Dispõe  sobre  a  aprovação  do  relatório  anual  dos
projetos da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento
e Ensino de Machado (FADEMA). 

O Reitor e Presidente do Conselho Superior do Instituto Federal
de Educação,  Ciência  e  Tecnologia  do Sul  de  Minas  Gerais,  Professor  Marcelo
Bregagnoli, nomeado pelos Decretos de 12 de agosto de 2014, DOU nº 154/2014 –
seção  2,  página  2  e  em conformidade  com a  Lei  11.892/2008,  no  uso  de  suas
atribuições legais e regimentais, considerando a deliberação do Conselho Superior
em reunião realizada na data de 15  de dezembro de 2016, RESOLVE:

Art.  1º  –  Aprovar  o  relatório  anual  dos  projetos  da  Fundação  de  Apoio  ao
Desenvolvimento  e  Ensino  de  Machado  (FADEMA),  realizado  pela  Comissão
designada pela Portaria 1.946 de 21 de novembro de 2016, que definiu indicativos e
parâmetros de avaliação nos projetos geridos pela  Fadema, tendo como escopo de
avaliação do exercício fiscal de 2016.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as dis-
posições em contrário.

Pouso Alegre, 15 de dezembro de 2016.

Marcelo Bregagnoli
Presidente do Conselho Superior

IFSULDEMINAS

mailto:daniela@ifsuldeminas.edu.br


PROJETOS EXECUTADOS PELA FADEMA EM 2016 JUNTO AO IFSULDEMINAS

Campus Vigência Nome do Projeto Valor

Objetivos do projeto Conclusão

22/3/2017  R$     6.565,80 

em execução

22/2/2017  R$   16.439,00 

em execução

22/2/2017  R$     9.341,00 

em execução

Foi executado 
financeiramen

te em sua 
totalidade?

Atingiu os 
objetivos 

propostos?

Campus 
Machado

Projeto Solos e 
Café

Objetiva-se desenvolver atividades de ensino, pesquisa 
e extensão, utilizando da infraestrutura laboratorial do 
IFSULDEMINAS, realizando serviços a terceiros, 
envolvendo os alunos em todas as etapas de 
industrialização e análise sensorial e física de café. 
Objetiva-se desenvolver atividades de ensino, pesquisa 
e extensão, utilizando da infraestrutura laboratorial do 
IFSULDEMINAS, realizando serviços a terceiros, 
envolvendo os alunos em todas as etapas de análise de 
solos e foliar, desenvolvendo aprendizado pratico

Sim em 
execução

O projeto atualmente se 
encontra em execução. As 
compras são realizadas sob 
demanda. Os recusos são 
mantidos em conta específica 
e gerida pelo Coordenador. 
As prestações de contas são 
feitas mensalmente e 
colocadas no site da 
Fundação. São pagos bolsas 
a discentes.

Campus 
Machado

Projeto Aprende 
Mais

Criar um espaço na Escola Estadual José Bonifácio, 
onde alunos com vulnerabilidade socioeconômica 
tenham oportunidade de se desenvolver de forma 
integral com a participação em projetos de extensão, na 
área de esporte, música e artes plásticas, 
respectivamente, judô, banda musical e artesanato

Sim em 
execução

O projeto atualmente se 
encontra em execução. As 
compras são realizadas sob 
demanda. Os recursos são 
mantidos em conta específica 
e gerida pelo Coordenador. 
As prestações de contas são 
feitas mensalmente e 
colocadas no site da 
Fundação. 

Campus 
Machado

Projeto Centro de 
Bem estar e 
Lazer

Aprimorar as ações do setor e lazer, tanto nas questões 
internas como externas, proporcionando um melhor 
atendimento aos frequentadores e resultados mais 
satisfatórios por meio de avaliações de sondagem com 
os resultados das pesquisas. Oportunizar convivências 
com profissionais de áreas diferentes como área da 
saúde que é a da academia, organização pedagógica que 
são os treinamentos e culturais como a da música.

Sim em 
execução

O projeto atualmente se 
encontra em execução. As 
compras são realizadas sob 
demanda. Os recusos são 
mantidos em conta específica 
e gerida pelo Coordenador. 
As prestações de contas são 
feitas mensalmente e 
colocadas no site da 
Fundação. 



2/3/2017  R$     8.712,06 

em execução

2/3/2017  R$     8.743,25 

em execução

17/12/2016  R$     7.579,00 

sim

Sim

Campus 
Machado

Projeto 
Agrovantec

Estruturar a sede da empresa júnior de agronomia e, 
com isso, melhorar as prestações de serviços tanto na 
área de consultoria agrícola como na área de 
administração rural. Assim, intensificar o 
relacionamento entre empresa júnior e produtores, 
como comunidade, da região do Sul de Minas

Sim em 
execução

O projeto atualmente se 
encontra em execução. As 
compras são realizadas sob 
demanda. Os recusos são 
mantidos em conta específica 
e gerida pelo Coordenador. 
As prestações de contas são 
feitas mensalmente e 
colocadas no site da 
Fundação. 

Campus 
Machado

Projeto IFEMAC 
Jr

A Empresa Júnior  IFEMAC, tem como objetivo 
acrescentar e aprimorar as capacidades adquiridas na 
vida acadêmica dos diferentes contextos em que as 
organizações atuam, visando assegurar níveis de 
competitividade, sustentabilidade e de legitimidade 
frente às transformações que vem ocorrendo no mundo 
do trabalho.  Também objetiva propiciar ao aluno a 
vivência que consolida a capacidade crítica e reflexiva 
para a formação de um profissional empreendedor e 
gerenciador de negócios, com condições de 
compreender a complexidade e as contradições que 
delineiam a dinâmica organizacional do mercado e da 
sociedade, valorizando a inovação e o desenvolvimento 
sustentável

Sim em 
execução

O projeto atualmente se 
encontra em execução. As 
compras são realizadas sob 
demanda. Os recusos são 
mantidos em conta específica 
e gerida pelo Coordenador. 
As prestações de contas são 
feitas mensalmente e 
colocadas no site da 
Fundação. 

Campus 
Machado

Projeto IF na 
Praça

Realizar uma mostra dos cursos oferecidos e das 
atividades artísticas, culturais, esportivas desenvolvidas 
no Campus Machado, promovendo integração entre a 
instituição e a comunidade externa

O projeto foi realizado com 
êxito. As compras foram 
realizadas. A prestação de 
contas do projeto encontra-se 
no site da Fundação.



16/3/2016  R$   10.648,00 

Sim

Sim

16/3/2016  R$   10.831,90 

Sim

Sim

16/3/2016  R$   10.505,00 

Sim

Sim

16/3/2016  R$     8.400,00 

Sim

Sim

Campus 
Machado

Projeto Judô 
2015

Oportunizar a criança, ao adolescente uma prática 
esportiva voltada aos princípios embasados nas práticas 
orientais do esporte Judô, enfatizando a importância 
dos valores morais e éticos do ser humano, sendo eles: 
respeito, dignidade, solidariedade, compaixão, 
autoestima e moralidade, todos coligados dentro de um 
ambiente esportivo que favorece o enriquecimento dos 
mesmos.

O projeto foi realizado com 
êxito. As compras foram 
realizadas. A prestação de 
contas do projeto encontra-se 
no site da Fundação.

Campus 
Machado

Projeto Xadrez 
2015

Demonstrar a influência do jogo de xadrez no 
desenvolvimento das seguintes habilidades: a atenção e 
a concentração; o julgamento; a imaginação e a 
antecipação; a memória; a vontade de vencer, a 
paciência e o autocontrole; O espirito de decisão e a 
coragem; A lógica matemática, o raciocínio analítico e 
sintético; a criatividade; a inteligência.

O projeto foi realizado com 
êxito. As compras foram 
realizadas. A prestação de 
contas do projeto encontra-se 
no site da Fundação.

Campus 
Machado

Projeto Teatro 
2015

Promover o desenvolvimento cultural e social dos 
integrantes, dentro de um espírito de coletividade, para 
que possam interagir com as pessoas ao seu redor de 
uma forma mais harmônica, respeitando suas 
individualidades e pontos de vista.

O projeto foi realizado com 
êxito. As compras foram 
realizadas. A prestação de 
contas do projeto encontra-se 
no site da Fundação.

Campus 
Machado

Projeto Esporte e 
Lazer

Aprimorar as ações do setor e lazer, tanto nas questões 
internas como externas, proporcionando um melhor 
atendimento aos frequentadores e resultados mais 
satisfatórios por meio de avaliações de sondagem com 
os resultados das pesquisas. Oportunizar convivências 
com profissionais de áreas diferentes como área da 
saúde que é a da academia, organização pedagógica que 
são os treinamentos e culturais como a da música.

O projeto foi realizado com 
êxito. As compras foram 
realizadas. A prestação de 
contas do projeto encontra-se 
no site da Fundação.



18/2/2016  R$     4.620,00 

Sim

Sim

18/2/2016  R$     4.200,00 

Sim

Sim

19/11/2016 Semana Cultural  R$   20.100,00 

Sim

Sim

16/7/2016  R$     1.974,56 

Não

Não Foi realizado distrato

23/6/2016  R$     6.565,00 

Não

Não Foi realizado distrato

Campus 
Machado

Projeto Lab Café 
2015

Objetiva-se desenvolver atividades de ensino, pesquisa 
e extensão, utilizando da infraestrutura laboratorial do 
IFSULDEMINAS, realizando serviços a terceiros, 
envolvendo os alunos em todas as etapas de 
industrialização e análise sensorial e física de café

O projeto foi realizado com 
êxito. As compras foram 
realizadas. A prestação de 
contas do projeto encontra-se 
no site da Fundação.

Campus 
Machado

Projeto Análise 
de Solos e Foliar 
2015

Objetiva-se desenvolver atividades de ensino, pesquisa 
e extensão, utilizando da infraestrutura laboratorial do 
IFSULDEMINAS, realizando serviços a terceiros, 
envolvendo os alunos em todas as etapas de análise de 
solos e foliar, desenvolvendo aprendizado pratico

O projeto foi realizado com 
êxito. As compras foram 
realizadas. A prestação de 
contas do projeto encontra-se 
no site da Fundação.

Campus 
Poços de 
Caldas

A Semana Cultural e Tecnológica visa discutir e 
aprofundar o conhecimento e experiências relacionadas 
aos eixos tecnológicos do Campus (meio ambiente, 
informática, edificações, eletrotécnica e administração), 
com real interesse de incentivo pela vida acadêmica, 
formando um ambiente educacional lúdico, 
participativo e estimulante. 

O projeto foi realizado com 
êxito. As compras foram 
realizadas. A prestação de 
contas do projeto encontra-se 
no site da Fundação.

Campus 
Poços de 
Caldas

Projeto Mãos que 
Falam. Edital 
PROEX 08/2015

Capacitar os profissionais da saúde do Município de 
Poços de Caldas no uso da Libras e suas 
especificidades relacionadas à área da saúde, a fim de 
possibilitar a inclusão social do indivíduo surdo sem 
que haja a necessidade de intervenção da família ou de 
um intérprete de Libras para tal

Campus 
Poços de 
Caldas

Projeto Abacaxi 
de Ouro. Edital 
PROEX 08/2015

Incentivar, promover e dar visibilidade à produção de 
cinema amador na escola e para a escola, a partir da 
discussão de temas interdisciplinares e de interesse do 
educando, de modo a promover o estreitamento das 
relações entre Arte e Ciência.



23/6/2016  R$     8.620,00 

Sim

Sim

27/6/2016  R$     5.580,00 

Sim

Sim

26/6/2016  R$     8.380,00 

Sim

Sim

16/7/2016  R$     9.511,00 

Não

Não Foi realizado distrato

16/7/2016  R$     1.285,00 

Não

Não Foi realizado distrato

16/7/2016  R$        500,00 

Não

Não Foi realizado distrato

Campus 
Poços de 
Caldas

Projeto Corpo 
Arte. Edital 
PROEX 08/2015

O objetivo geral do “CORPO-ARTE” consiste em 
oferecer a prática de tecido aéreo e acrobacias de solo 
para adolescentes e adultos de Poços de Caldas/MG

O projeto foi realizado com 
êxito. As compras foram 
realizadas. A prestação de 
contas do projeto encontra-se 
no site da Fundação.

Campus 
Poços de 
Caldas

Projeto Gurizada 
Amigos do 
Esporte. Edital 
PROEX 08/2015

O objetivo principal do projeto Gurizada é 
potencializar, em âmbito local, o diálogo entre 
instituição educacional e sociedade por meio da prática 
diversificada do esporte, com o intuito de contribuir 
para a formação de cidadãos críticos e para a redução 
de problemas sociais locais. 

O projeto foi realizado com 
êxito. As compras foram 
realizadas. A prestação de 
contas do projeto encontra-se 
no site da Fundação.

Campus 
Poços de 
Caldas

Projeto Gurizada 
Amigos do 
Esporte. Edital 
016/2014

O objetivo principal do projeto Gurizada é 
potencializar, em âmbito local, o diálogo entre 
instituição educacional e sociedade por meio da prática 
diversificada do esporte, com o intuito de contribuir 
para a formação de cidadãos críticos e para a redução 
de problemas sociais locais. 

O projeto foi realizado com 
êxito. As compras foram 
realizadas. A prestação de 
contas do projeto encontra-se 
no site da Fundação.

Campus 
Poços de 
Caldas

Projeto Viola 
para a Vida. 
Edital PROEX 
08/2015

O objetivo geral do Projeto “Viola para a Vida” é 
aproximar o IFSULDEMINAS- Câmpus Poços de 
Caldas da comunidade local e promover o 
desenvolvimento social e a cidadania por meio da 
prática musical.

Campus 
Poços de 
Caldas

Projeto Clube da 
Leitura. Edital 
PROEX 08/2015

Estabelecer o diálogo com a comunidade do entorno do 
câmpus através da criação do clube de leitura, 
entendido como espaço de fomento da leitura como 
prática social e de prazer.

Campus 
Poços de 
Caldas

Projeto Contação 
de Histórias. 
Edital PROEX 
08/2015

Proporcionar oportunidade através da arte de contação 
de histórias de desenvolver nos alunos o gosto e hábito 
pela leitura, contribuir para o desenvolvimento pessoal 
e desempenho escolar, impactando na sociabilidade



 R$     9.984,70 

em execução

 R$     8.440,00 

em execução

1/5/2016  R$   10.918,25 

Sim

Sim

1/5/2016  R$     9.279,00 

Sim

Sim

Campus 
Inconfide

ntes

Projeto Karatê 
2016

Desenvolver valores morais, autoconfiança e 
capacidade de superação, ampliar a determinação 
diante de desafios, aprimorar a inteligência e o senso 
crítico, fundamentais para que o processo educacional 
se estabeleça na plenitude como forma de preparar os 
estudantes para o mundo do trabalho e para a 
construção de uma sociedade melhor.

Sim em 
execução

O projeto atualmente se 
encontra em execução. As 
compras são realizadas sob 
demanda. Os recusos são 
mantidos em conta específica 
e gerida pelo Coordenador. 
As prestações de contas são 
feitas mensalmente e 
colocadas no site da 
Fundação. 

Campus 
Inconfide

ntes

Projeto Jiu Jitsu: 
a Arte Suave 
2016

Aplicar a arte marcial estilo Wado-Ryu Renmei, como 
ferramenta para combater o estresse acadêmico. 

Sim em 
execução

O projeto atualmente se 
encontra em execução. As 
compras são realizadas sob 
demanda. Os recusos são 
mantidos em conta específica 
e gerida pelo Coordenador. 
As prestações de contas são 
feitas mensalmente e 
colocadas no site da 
Fundação. 

Campus 
Inconfide

ntes

Projeto Grupo de 
Teatro Arte 
Federal. Edital 
PROEX 08/2015

Promover a cultura e arte no IFSULDEMINAS – 
Câmpus Inconfidentes e na comunidade que a circunda, 
propiciando o crescimento profissional, científico e 
tecnológico por meio das linguagens artísticas (em 
especial o Teatro). 

O projeto foi realizado com 
êxito. As compras foram 
realizadas. A prestação de 
contas do projeto encontra-se 
no site da Fundação.

Campus 
Inconfide

ntes

Projeto Coral 
Encanto. Edital 
PROEX 08/2015

Promover a cultura e o crescimento profissional, 
científico e tecnológico por meio das linguagens 
artísticas (no caso, a música) na Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica e na 
comunidade que a circunda, com reflexão sobre as artes 
e a educação

O projeto foi realizado com 
êxito. As compras foram 
realizadas. A prestação de 
contas do projeto encontra-se 
no site da Fundação.



1/5/2016  R$   10.799,92 

Sim

Sim

1/5/2016  R$   10.998,90 

Sim

Sim

9/5/2016  R$     8.599,00 

Sim

Sim

27/4/2018  R$   66.000,00 

em execução

Campus 
Inconfide

ntes

Projeto Jiu Jitsu: 
a Arte Suave. 
Edital PROEX 
08/2015

Desenvolver valores morais, autoconfiança e 
capacidade de superação, ampliar a determinação 
diante de desafios, aprimorar a inteligência e o senso 
crítico, fundamentais para que o processo educacional 
se estabeleça na plenitude como forma de preparar os 
estudantes para o mundo do trabalho e para a 
construção de uma sociedade melhor.

O projeto foi realizado com 
êxito. As compras foram 
realizadas. A prestação de 
contas do projeto encontra-se 
no site da Fundação.

Campus 
Inconfide

ntes

Projeto Estresse 
Academico: o 
Karate estilo 
wado-ryu renmei. 
Edital PROEX 
08/2015 Aplicar a arte marcial estilo Wado-Ryu Renmei, como 

ferramenta para combater o estresse acadêmico. 

O projeto foi realizado com 
êxito. As compras foram 
realizadas. A prestação de 
contas do projeto encontra-se 
no site da Fundação.

Campus 
Inconfide

ntes

Projeto FIT 
Training. Edital 
PROEX 08/2015

Oferecer a comunidade escolar e social atividades 
físicas que contribuam a saúde de seus praticantes por 
meio de atividades físicas CROSSFIT, bem como a 
integração entre seus participantes, no que se justifica a 
aproximação entre escola e comunidade. 

O projeto foi realizado com 
êxito. As compras foram 
realizadas. A prestação de 
contas do projeto encontra-se 
no site da Fundação.

Campus 
Passos

Projeto de 
Extensão e 
Eventos Edital 
21

O presente projeto tem por objetivo fomentar 
atividades de extensão e eventos em conformidade com 
as condições estabelecidas no Edital 21/2015, que 
determinará também condições e requisitos relativos 
aos projetos e demais informações

Sim em 
execução

O projeto atualmente se 
encontra em execução. As 
compras são realizadas sob 
demanda. Os recusos são 
mantidos em conta específica 
e gerida pelo Coordenador. 
As prestações de contas são 
feitas mensalmente e 
colocadas no site da 
Fundação. A coordenadora é 
a professora Carolina. Este 
projeto se subdivide em 21 
eventos, dos quais foram 
executados grande parte.



17/5/2018  R$   35.584,92 

em execução

17/5/2018  R$   12.714,20 

em execução

7/7/2018  R$   13.051,00 

em execução

Campus 
Passos

Projeto de 
Extensão e 
Eventos Edital 
24

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Sul de Minas Gerais – IFSULDEMINAS – Campus 
Passos por meio do Núcleo Institucional de Pesquisa e 
Extensão – NIPE, objetiva fomentar atividades 
pesquisa e pesquisa em interface com extensão no 
IFSULDEMINAS Campus Passos com os estudantes 
do Ensino Superior, Integrado e Técnico Subsequente 
em atividades de pesquisa por meio da concessão de 
bolsas de iniciação científica

Sim em 
execução

O projeto atualmente se 
encontra em execução. As 
compras são realizadas sob 
demanda. Os recusos são 
mantidos em conta específica 
e gerida pelo Coordenador. 
As prestações de contas são 
feitas mensalmente e 
colocadas no site da 
Fundação. 

Campus 
Passos

Projeto de 
Extensão e 
Eventos Edital 
37

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Sul de Minas Gerais – IFSULDEMINAS, objetiva 
fomentar a criação e desenvolvimento de empresas 
juniores no âmbito do IFSULDEMINAS, portanto, foi 
aberto o edital 037/2015 que culminou na aprovação de 
dois projetos de desenvolvimento de empresas juniores, 
quais sejam: Agência Junior de Produção Publicitária – 
Assessoria de Comunicação e Agência Júnior de 
Produção Publicitária- Audiovisual, objeto do presente 
projeto

Sim em 
execução

O projeto atualmente se 
encontra em execução. As 
compras são realizadas sob 
demanda. Os recusos são 
mantidos em conta específica 
e gerida pelo Coordenador. 
As prestações de contas são 
feitas mensalmente e 
colocadas no site da 
Fundação.  O coordenador do 
Projeto é o Prof. Thomé de 
Souza.

Campus 
Passos

Projeto de 
Extensão e 
Eventos  
Reabilitação 
Social

-Promover reinserção social através da oficina de 
música, contribuindo para a aproximação do assistido 
da sociedade como um todo

Sim em 
execução

O projeto atualmente se 
encontra em execução. As 
compras são realizadas sob 
demanda. Os recusos são 
mantidos em conta específica 
e gerida pelo Coordenador. 
As prestações de contas são 
feitas mensalmente e 
colocadas no site da 
Fundação.



13/9/2018  R$   23.326,00 

em execução

Reitoria 25/2/2016 Projeto JIF 2015  R$ 194.334,27 

Sim

Sim

Reitoria 31/12/2016  R$   10.200,00 

em execução

Campus 
Passos

Projeto de 
Extensão e 
Eventos PNAE

O presente Contrato tem por objeto a Contratação da 
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento e Ensino de 
Machado – FADEMA com a finalidade de gerir os 
recursos financeiros do projeto 
CECANE/IFSULDEMINAS, dando ainda, 
todo apoio técnico especializado na sua 
gestão/execução/ prestação de contas, 
utilizando de todo know-how da equipe da 
Fundação para a consecução das atividades 
propostas no presente projeto

Sim em 
execução

O projeto atualmente se 
encontra em execução. As 
compras são realizadas sob 
demanda. Os recusos são 
mantidos em conta específica 
e gerida pelo Coordenador. 
As prestações de contas são 
feitas mensalmente e 
colocadas no site da 
Fundação.

O objetivo principal deste trabalho é o de propor ações 
efetivas objetivando a realização dos jogos do JIF 
SUDESTE -2015, a ser realizado no período de 27 de 
outubro a 01 de novembro do ano em curso, no 
IFSULDEMINAS, Campus Machado e Muzambinho

O Projeto foi finalizado. As 
prestações de contas 
encontram-se no site da 
Fundação. As compras e os 
serviços forma prestados em 
conformidade com o que foi 
contratado. Complementar 
algo se necessário

IESO.OBAP201
5/2016

A IESO se destina a aumentar o interesse, melhorar a 
aprendizagem dos alunos e a conscientizar o público 
sobre Ciências da Terra. Também são desenvolvidas 
atividades que buscam incentivar relações amistosas 
entre jovens alunos de diferentes países e promover a 
cooperação internacional na troca de ideias e materiais 
sobre Ciências da Terra e da Natureza

Sim em 
execução

O projeto atualmente se 
encontra em execução. As 
compras são realizadas sob 
demanda. Os recusos são 
mantidos em conta específica 
e gerida pelo Coordenador. 
As prestações de contas são 
feitas mensalmente e 
colocadas no site da 
Fundação. 



Reitoria 29/6/2016 Projeto PROAPO  R$   71.000,00 

em execução

Reitoria Fórum  R$   12.776,40 

Sim

Sim

5/2/2016  R$   41.096,22 

em execução Pesquisa aplicada e análise de fitorreguladores no Café.

O presente Projeto tem por objeto a Contratação da 
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento e Ensino de 
Machado – FADEMA com a finalidade de gerir bolsas 
e implantar portal no projeto PROAPO - PROJETO DE 
FORTALECIMENTO DA AGROECOLOGIA E 
PRODUÇÃO ORGÂNICA NOS SPG E OCS 
BRASILEIROS PARA AMPLIAÇÃO DO NÚMERO 
DE AGRICULTORES NO CADASTRO NACIONAL 
DE PRODUTORES ORGÂNICOS

Sim em 
execução

O projeto atualmente se 
encontra em execução. As 
compras são realizadas sob 
demanda. Os recusos são 
mantidos em conta específica 
e gerida pelo Coordenador. 
As prestações de contas são 
feitas mensalmente e 
colocadas no site da 
Fundação. 

O objetivo principal é criar um canal de diálogo, 
interação e troca de experiências entre os institutos 
federais e o Cefet-MG. Estabelecer através do evento 
uma maior conexão entre os órgãos e, assim aprimorar 
as atividades desenvolvidas.

O projeto foi realizado com 
êxito. As compras foram 
realizadas. A prestação de 
contas do projeto encontra-se 
disposta no site da Fundação.

Muzambi
nho

YARA/IFMUZ - 
Aplicação de 
Pesquisa - Café, 
Ca,K.

Sim em 
execução

O projeto atualmente se 
encontra em execução. As 
compras são realizadas sob 
demanda. Os recusos são 
mantidos em conta específica 
e gerida pelo Coordenador. 
As prestações de contas são 
feitas mensalmente e 
colocadas no site da 
Fundação. 


