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RESOLUÇÃO Nº 124/2016, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016

Dispõe  sobre  a  aprovação  do  relatório  anual  de
gestão  dos  projetos  executados  pela  Fundação  de
Apoio  ao Desenvolvimento  e  Ensino  de  Machado
(FADEMA) nos exercícios fiscais de 2014/2015. 

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 de gestão dos projetos executados pela Fundação
de Apoio ao Desenvolvimento e Ensino de  Machado  (FADEMA) nos exercícios
fiscais de 2014/2015. 

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
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Relatório de Projetos ano base 2014

COM TRAMITAÇÃO VIA FUNDAÇÃO DE APOIO

1. Projeto Laboratório de Solos e Foliar
2. Projeto Laboratório de Industrialização de Cafés
3. Projeto Gincana
4. Projeto Teatro
5. Projeto Semana da Administração
6. Projeto Semana da Ciência Agrária
7. Projeto OBAP – Olimpíada Brasileira de Agropecuária
8. Projeto Encontro de Bibliotecários
9. Minas Olímpica Geração Esporte

FOMENTO DE PROJETOS JUNTO À ENTIDADE APOIADA

Solos 2013 / 2014

 Objeto: Prestação de serviços de gestão das atividades do projeto de extensão Laboratório de

Análise de Solos e Foliar conforme o projeto, termo de referência e aprovação do NIPE.

 Valor: R$ 13.487,00 (treze mil quatrocentos e oitenta e sete reais)

 Vigência: 27/09/2013 a 27/09/2014

Café 2013 / 2014

 Objeto: Gestão por parte da FADEMA do projeto pedagógico de gestão de análise sensorial e física

do café  no Campus Machado visando o  desenvolvimento  educacional  por  meio  da oferta  aos

alunos  de  estrutura  e  métodos  que  propiciem o conhecimento  aplicado  fortalecendo  conceitos

técnicos científicos entre alunos que produtores de machado e região,  ofertando prestação de

serviços, industrialização e análise sensorial e física do café, interpretação de laudos, apoio técnico

necessário de forma a apresentar serviços personalizados, outras ações e ou implementações que

se fizerem necessárias desde que compatíveis com as demais clausulas contratuais.

 Valor: 12.989,10 (doze mil novecentos e oitenta e nove reais e dez centavos)

 Vigência: 27/09/2013 a 27/09/2014

1 - Solos 2014 / 2015

 Objeto: Prestação de serviços de gestão das atividades do projeto de extensão Laboratório de

Análise de Solos e Foliar conforme o projeto, termo de referência e aprovação do NIPE.

 Valor: R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais)

 Vigência: 18/11/2014 a 18/11/2015



2 - Café 2014 / 2015

 Objeto: Gestão por parte da FADEMA do projeto pedagógico de gestão de análise sensorial e física

do café no Campus Machado,  visando o desenvolvimento educacional  por meio da oferta aos

alunos de estrutura e métodos que propiciem o conhecimento aplicado,  fortalecendo conceitos

técnicos científicos entre alunos que produtores de Machado e região, ofertando a prestação de

serviços, industrialização e análise sensorial e física do café, interpretação de laudos, apoio técnico

necessário de forma a apresentar serviços personalizados, outras ações e ou implementações que

se fizerem necessárias desde que compatíveis com as demais clausulas contratuais.

 Valor: 4.620,00 (quatro mil seiscentos e vinte reais)

 Vigência: 18/11/2014 a 18/11/2015

3 - Gincana

 Objeto:  Prestação  de  serviços  de  gestão  de  projeto  de  pesquisa,  ensino,  extensão  e

desenvolvimento tecnológico, selecionado através do edital nº 40/2014 da pró-reitoria de extensão

do IFSULDEMINAS conforme projeto, termo de referência, proposta e plano de trabalho  anexos. 

 Valor: R$ 10.366,70 (dez mil trezentos e sessenta e seis reais e setenta centavos)

 Vigência: 30/10/2014 a 30/11/2014

4- Teatro

 Objeto:  Prestação  de  serviços  de  gestão  de  projetos  de  pesquisa,  ensino,  extensão  e

desenvolvimento tecnológico, selecionado através do edital nº 15/2014 da pró-reitoria de extensão

do IFSULDEMINAS conforme projeto, termo de referência, proposta e plano de trabalho anexos.

 Valor: R$ 7.617,98 (sete mil seiscentos e dezessete reais e noventa e oito centavos)

 Vigência: 23/10/2014 a 31/12/2014

5 - Semana de Administração

 Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento e organização da I Semana de Administração do

IFSULDEMINAS Campus Machado, com a finalidade de apoiar o referido projeto educacional.

 Valor: R$ 3.630,00 (três mil seiscentos e trinta reais)

 Vigência: 08/09/2014 a 31/10/2014

6- Semana de Ciências Agrárias

 Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento e organização da I Semana de Ciências Agrárias

do IFSULDEMINAS Campus Machado, com a finalidade de apoiar o referido projeto educacional.

 Valor: R$ 10.434,00 (dez mil quatrocentos e trinta e quatro reais)



 Vigência: 15/09/2014 a 31/10/2014

7 - OBAP

 Objeto: Tem por objeto regular o apoio da FADEMA ao IFSULDEMINAS com vistas a realização da

4ª Olimpíada Brasileira de Agropecuária.

 Valor: R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais)

 Vigência: R$ 07 de abril à 31 de dezembro de 2014.

8 - Projeto Bibliotecários IFSULDEMINAS

 Objeto: Contratação da Fundação de Apoio para dar apoio ao projeto “I Seminário Brasileiro de

Bibliotecas das instituições da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica e 3º

Encontro de Bibliotecários do IFSULDEMINAS” realizado nos dias 12, 13, 14 de março do ano de

2014 no IFSULDEMINAS.

 Valor: R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais)

 Vigência: 11 de fevereiro à 11 de maio de 2014

9- IFSULDEMINAS Campus Muzambinho / SEEJ

 Objeto:  Repasse  financeiro  para  pagamento  de  encargos  do  Projeto  Minas  Olímpica  Geração

Esporte através de convênio firmado com a Secretaria  Estadual  de Esportes e Juventude e a

FADEMA com  o  objetivo  a  iniciação  esportiva  com  caráter  de  inclusão  social  de  crianças   e

adolescentes.

 Valor: R$ 29.419,32 (vinte e nove mil quatrocentos e dezenove reais e trinta e dois centavos)

Vigência: 06 de junho até 06 de julho de 2016

 Números de pessoas vinculadas à instituição apoiada, incluindo docentes, servidores técnico-

administrativos, estudantes regulares, pesquisadores de pós-doutorado e bolsistas com vínculo 

formal a programas de pesquisa da instituição apoiada:

Projeto Campus Total de 

alunos

Alunos / 

Docentes/Técnicos

/ Administrativos 

envolvidos

% de 

envolvido

s

% sem 

vinculo

Laboratório de Solos e 

Foliar

Machado 1.377 100 100% 0%

Laboratório de Café Machado 1.377 100 100% 0%
Projeto Gincana Machado 1.377 900 100% 0%
Projeto Teatro Machado 1.377 30 100% 0%
Projeto Semana da 

Administração

Machado 1.377 120 99% 1%

Projeto Semana das Machado 1.377 230 99% 1%



Ciências Agrárias
Projeto OBAP 2014 Reitoria - 545 100% 0%
Projeto Encontro de 

Bibliotecários

Reitoria - 25 100% 0%

Projeto Minas Olímpica Muzambinho 3.822 6 100% 0%

Relatório de Projetos ano base 2015

COM TRAMITAÇÃO VIA FUNDAÇÃO DE APOIO

1. Projeto JIF- Jogos dos Institutos Federais Sudeste
2. Projeto PROAPO
3. Projeto IESO
4. Projeto Solos
5. Projeto Café
6. Projeto Coral
7. Projeto Stress Academico
8. Projeto Fit Training
9. Projeto Teatro
10. Projeto Jiu Jitsu
11. Projeto Esporte e Lazer
12. Projeto Jita Kyoei
13. Projeto Xadrez
14. Projeto Teatro Machado
15. Projeto Semana Cultural
16. Projeto Gurizada 08
17. Projeto Gurizada 016
18. Projeto Corpo e Arte

FOMENTO DE PROJETOS JUNTO À ENTIDADE APOIADA

01 – Projeto JIFs – Jogos dos Institutos Federais Sudeste

 Objeto:.O presente contrato teve por objeto a contratação da FADEMA para organizar, planejar e

realizar o JIFs2015 SUDESTE.

 Valor: R$ 194.334,27

 Vigência: Outubro /2015 a Fevereiro 2016

02 – Projeto PROAPO

 Objeto:  O  presente  Contrato  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.

 Valor: R$ 71.000,00

 Vigência: 30/12/2015 a 30/12/2016

03 – Projeto IESO

 Objeto:. O presente convênio tem por objeto regular o apoio da FADEMA ao IFSULDEMINAS com

vistas à realização da 9ª International Earth Science Olympiada (IESO). O apoio a ser prestado

pela  Fundação  consiste  na  execução  dos  serviços,  com  as  especificações  requisitadas  pela

Organização da 9ª IESO, necessários para a execução deste CONVÊNIO.

 Valor: R$ 10.200,00

 Vigência 25/jun/2015 a 31/12/2016 

04 – Projeto Solos

 Objeto: Prestação de Serviços de Gestão das atividades do Projeto de Extensão “Análise de Solos

e Foliar”. 

 Valor: R$ 4.200,00 

 Vigência: 18/11/2014 a 18/11/2015

05 – Projeto Café

 Objeto:.Prestação de Serviços de Gestão das atividades do Projeto de Extensão “Industrialização e

Análise Sensorial e Física do Café”.

 Valor: R$ 4.620,00

 Vigência: 18/11/2014 a a18/11/2015

06 – Projeto Coral Encanto

 Objeto:. 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

busca,  portanto,  através  de suas ações,  socializar  e  estimular  a  pesquisa  técnico-vocal,  e  de

repertório de seus integrantes, no sentido de que cada coralista adquira consciência de seu papel,

enquanto agentes que participam de uma instituição que tem um papel social, cultural e artístico

 Valor: R$ 9.279,00

 Vigência: 03/08/2015 a 02/05/2016



07 – Projeto Stress Acadêmico

 Objeto:. Promover o combate ao estresse acadêmico através da pratica da arte marcial Wado-Ryu

Renmei selecionando um grupo multidisciplinar que estejam aptos a praticar atividades físicas,

visando melhoria da qualidade de vida do grupo no quesito postura e equilíbrio além de buscar

maior concentração e paciência dos aprendizes.

 Valor: R$ 10.998,00

 Vigência: 03/08/2015 a 31/07/2016

08 – Projeto Fit Training 

 Objeto:. O Projeto FIT TRAINING IF,  tem como proposta,  o envolvimento do ambiente escolar

interno e externo, bem como, alunos, docentes, funcionários e comunidade a prática de atividades

físicas regulares, se referenciando a inclusão e diálogo entre a comunidade escolar e a sociedade,

contribuindo assim, na formação integral do cidadão, a promoção da saúde e a prática regular de

atividades físicas.

 Valor: R$ 8.599,00

 Vigência: 03/08/2015 a 31/07/2016

09 – Projeto Teatro

 Objeto:. O projeto “Grupo de Teatro Arte Federal: no universo dos musicais” tem o intuito de levar a

arte ao conhecimento dos envolvidos, para que possam apreciar, produzir e refletir sobre as suas

produções artísticas. Trata-se da proposição de um projeto voltado para a promoção das artes

cênicas  no IFSULDEMINAS – Câmpus  Inconfidentes.  O foco  está  no desenvolvimento  de um

projeto cênico com foco no universo dos musicais, dentro do Grupo de Teatro Arte Federal.

 Valor: R$ 10.918,25

 Vigência: 03/08/2016 a 30/06/2016

10 – Projeto Jiu jitsu

 Objeto:. Acredita-se  que  as  artes  marciais  possam  ajudar  no  tratamento  comportamental  do

adolescente, reintegrando-o na sociedade de forma benéfica e tranquila, com aproveitamento na

arte marcial e em outras áreas, bem como nos estudos, família, sociedade e trabalho. Assim, a

proposta  do  presente  projeto  é  desenvolver  valores  morais,  autoconfiança  e  capacidade  de

superação,  determinação,  senso  critico,  tornam-se  fundamentais  para  o  processo  educacional

pleno e eficaz.

 Valor: R$ 10.799,00

 Vigência: 03/08/2015 a 31/07/2016



11 – Projeto esporte e Lazer

 Objeto: Atualmente no setor de esportes e lazer do IFSULDEMINAS Câmpus Machado (SELA), o

setor  é  muito  frequentado  pelos  alunos  de  todos  os  níveis  da  instituição:  médio,  integrado,

subsequente,  técnico  e  superior.  Com  o  objetivo  de  aprimorar  o  atendimento  dos  alunos

frequentadores desse setor é que se justifica o projeto “Esporte e Lazer do meu Câmpus” que

atende cerca de trezentos alunos em varias modalidades esportivas e culturais, assim divididas:

futsal, futebol de campo, basquete, vôlei, handebol, tênis de mesa, academia, judô e jiu-jitsu, além

de musica. 

 Valor: R$ 8.400,00

 Vigência: 03/08/2015 a 30/06/2016

12 – Projeto Jita Kyoei

 Objeto:. O projeto  Jita  Kyoei,  surgiu  da  ideia  de  dar  continuidade  ao  Projeto  Judô  educativo,

realizado a Escola Estadual José Bonifácio, com os alunos do Projeto Escola em Tempo Integral. A

ideia partiu de um estudo voltado ao contexto da prática esportiva por crianças, adolescentes no

cenário do município, tendo como base referencial o processo histórico de formação de atletas e

cidadãos da sociedade.

 Valor: R$ 10.648,00

 Vigência: 03/08/2015 a 30/06/2016

13 – Projeto Xadrez

 Objeto:.  A  presente  proposta  pretende  oferecer  lazer  para  todos  os  estudantes  do  Câmpus

Machado,  em  especial,  para  aqueles  do  ensino  médio  integrado  aos  cursos  técnicos

profissionalizantes, através da pratica do xadrez. O presente projeto justifica-se na medida em que

contribui para o desenvolvimento intelectual e psíquico dos alunos, fornecendo uma atividade sadia

para os discentes do IFSULDEMINAS Câmpus Machado,  dando-lhes uma agradável opção de

lazer,  aprendizado  e  esporte  competitivo.  O  foco  da  proposta  é  o  jogo  de  xadrez  como uma

ferramenta de grande utilidade no processo educacional global.

 Valor: R$ 10.831,90

 Vigência: 03/08/2015 a 30/06/2016

14 – Projeto Teatro

 Objeto:. Diante da importância em integrar jovens e adultos e em desenvolver atividades artísticas

e  culturais  das  comunidades  interna  e  externa  do  IFSULDEMINAS  –  Machado,  o  projeto  de

extensão de Teatro pretende promover oficinas para a compreensão e o desenvolvimento das artes

cênicas. O projeto tem a finalidade de propiciar aos participantes uma opção de lazer e cultura,



além  de  promover  o  desenvolvimento  de  várias  habilidades:  a  criatividade,  a  coordenação,  a

memorização, o vocabulário e a expressão corporal. 

 Valor: R$  10.505,00 

 Vigência: 03/08/2015 a 30/06/2016

15 – Projeto Semana Cultural

 Objeto:.Realização da V Semana Cultural e Tecnológica . 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.

 Valor: R$ 24.507,50

 Vigência: 13/10/2015 a 30/10/2015

16 – Projeto Gurizada 08

 Objeto:. O projeto “Gurizada: amigos do esporte” foi iniciado em 2014 no campus provisório Poços

de Caldas a partir  da identificação de uma demanda dos discentes para prática de atividades

esportivas. 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.

 Valor: R$ 5.580,00

 Vigência: Out 2015 a Jun 2016

17 – Projeto Gurizada 016

 Objeto:. O projeto “Gurizada: amigos do esporte” se caracteriza como uma proposta de esporte

educacional, que envolve o público infantil e adolescente interno e externo ao ambiente escolar e,

se  referencia  nos  princípios  da  inclusão,  participação,  cooperação,  co-educação  e  co

responsabilidade.  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

 Valor: R$ 8.380,00

 Vigência: 30/12/2016

18 – Projeto Corpo e Arte



 Objeto: O projeto “CORPO-ARTE” se justifica pela possibilidade de transformar o ambiente escolar

em  espaço  de  encontro  e  de  livre  expressão  de  atitudes,  criatividade  e  ludicidade  para

adolescentes e adultos de Poços de Caldas, contribuindo para a melhoria da saúde pública e para

o desenvolvimento sócio-cultural local. Seu objetivo geral consiste em oferecer a prática de tecido

aéreo e acrobacias de solo para adolescentes e adultos de Poços de Caldas/MG.

 Valor: R$ 8.620,00

 Vigência: Outubro/2015 a junho/2016

 Números de pessoas vinculadas à instituição apoiada, incluindo docentes, servidores técnico-

administrativos, estudantes regulares, pesquisadores de pós-doutorado e bolsistas com vínculo 

formal a programas de pesquisa da instituição apoiada:

Projeto Campus Total de 

alunos

Alunos / 

Docentes/Técnicos

/ Administrativos 

envolvidos

% de 

envolvido

s

% sem 

vinculo

JIF- Jogos Inst. Federais 

Sudeste

Reitoria - 1200 99% 1%

Projeto PROAPO Reitoria - 15 100% 0%
Projeto IESO Reitoria - 100 100% 0%
Projeto Coral Encanto Inconfidentes 1178 100% 0%
Projeto Stress Acadêmico Inconfidentes 1178 20 99% 1%
Projeto Fit Training Inconfidentes 1178 40 100% 0%
Projeto Teatro Inconfidentes 1178 800 100% 0%
Projeto Jiu Jitsu Inconfidentes 1178 40
Projeto Esporte e Lazer Machado 1377 300 100% 0%
Projeto Xadrez Machado 1377 20
Projeto Teatro Machado 1377 100% 0%
Projeto Semana Cultural Poços de 

Caldas

623 400 99% 1%

Projeto Gurizada 08 Poços de 

Caldas

623 150 99% 1%

Projeto Gurizada 016 Poços de 

Caldas

623 150 99% 1%

Projeto Corpo e Arte Poços de 

Caldas

623 100 99% 1%




