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RESOLUÇÃO Nº 115/2018, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018.

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 pelo Decreto de 23 de julho de 2018, DOU nº 141/2018 –
seção  2,  página  1  e  em conformidade  com a  Lei  11.892/2008,  no  uso  de  suas
atribuições legais e regimentais em reunião realizada na data de 20 de dezembro de
2018, 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,  exercício fiscal de 2018.

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

Pouso Alegre, 20 de dezembro de 2018.

Marcelo Bregagnoli
Presidente do Conselho Superior

IFSULDEMINAS

mailto:daniela@ifsuldeminas.edu.br


PROJETOS EXECUTADOS PELA FADEMA EM 2017/2018 JUNTO AO IFSULDEMINAS

CAMPUS VIGÊNCIA NOME DO PROJETO VALOR OBJETIVOS DO PROJETO CONCLUSÃO

Machado  R$ 8.730,00 Sim Sim

Machado Projeto Aprende Mais  R$ 14.990,00 Sim Sim

Machado  R$ 72.224,80 Sim Sim

Machado  R$ 52.253,72 Não sim

Machado  R$ 49.875,76 Sim Sim

Machado  R$ 199.937,80 Não Sim

Machado  R$ 306.400,00 Sim Sim

Machado  R$ 134.285,18 Não Sim

Machado  R$ 4.442,26 Sim Sim

Machado  R$ 3.535,50 Sim Sim

Machado III Semana de Alimentos  R$ 4.050,50 Sim Sim

Foi executado 
financeiramente em 

sua totalidade?

Atingiu os 
objetivos 

propostos?

22/06/2016 a 
22/02/2017

Centro de Bem Estar e 
Lazer do Campus 

Machado   

Proporcionar através das práticas corporais alternativas ações teóricas e 
práticas sobre o corpo que ofereça por meio da relação mente, corpo e 

movimento, benefícios relacionados a área do bem-estar para 
comunidade interna e externa do campus Machado

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

22/06/2016 a 
10/07/2017

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

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

22/03/2016 a 
22/05/2017

Laboratório de Análise de 
Solo e Industrialização de 

Café

Promover a contribuição para o ensino, o fomento da pesquisa e a 
extensão dos serviços gerando inovações tecnológicas na área de 

qualidade final do café. Desenvolver o preparo de novos produtos, 
principalmente para os pequenos cafeicultores, pois, estes por sua vez, 
têm sido penalizados com uma baixa remuneração do negócio de café 

principalmente por apresentarem infraestrutura insuficiente para o 
adequado processamento, produzindo, frequentemente, pequenos 

volumes e de qualidade inferior, não permitindo a obtenção de produtos 
em escala competitiva nos melhores mercados consumidores.

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

04/2017 a 
10/2017

Festival do Café Especial 
de Carmo de Minas e da 
Região Mineira da Serra 

da Mantiqueira

Promover o festival na cidade de Carmo de Minas, representando mais 
de 24 municípios da região da Mantiqueira, com o intuito de atrais cada 
vez mais turistas e especialistas para percorrer esta rota, desenvolvendo 
o turismo rural, fortalecendo os pequenos e médio produtores e também 
a cultura do café orgânico com qualidade e economicidade, conforme 

projeto e plano de trabalho.

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

02/05/2017 a 
31/12/2017

Campus Machado do 
IFSUDEMINAS: resgate 
histórico e comemorações 

aos 60 anos de uma 
trajetória de dedicação 

para o desenvolvimento 
regional

      Elaborado por docente do IFSULDEMINAS Campus Machado, o 
qual tem como objetivo promover a integração entre a comunidade 
interna e externa, resgatando a história do campus, promovendo o 

desenvolvimento institucional, demonstrando os trabalhos realizados e 
abrindo novas possibilidades de ampliar sua atuação, amparada na tríade 

do ensino, pesquisa e extensão, conforme projeto aprovado.

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

22/07/2015 a 
22/08/2017

Convênio celebrado entre 
a FADEMA e a Secretaria 

de Estado de 
Desenvolvimento Agrário 

- SEDA

Capacitação profissional de agricultores familiares através das ações no 
Centro de Excelência do Café

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

01/12/2017 a 
01/12/2018

Programa de acesso ao 
Mercado de Mono dose a 

pequenos produtores 

                                                                                             Implantar o 
serviço de encapsulamento de cafés em mono dose no IFSULDEMINAS 

– Campus Machado

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

01/12/2017 a 
01/12/2018

Programa de 
desenvolvimento social e 

geração de trabalho e 
renda das comunidades de 

Machado

                                                                                                                   
Fomentar o associativismo e cooperativismo garantindo uma maior 

qualidade na produção cafeeira e desenvolvimento social nessas 
comunidades. Que são associações dos bairros: Ouvidor, Serra Negra, 

Cachoeirinha, e Bairro dos Trezentos e Associação dos Congadeiros. O 
projeto vem garantir a eles condições de geração de renda, inserção no 
mundo do trabalho, além de proporcionar qualidade de vida no que se 

refere a saúde e bem estar.

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

02/12/2017 a 
02/11/2018

Equiterapia e Clube José 
Padilha

No projeto de equoterapia, desenvolvimento psicossocial de pessoas 
com deficiência, reabilitação física de crianças, adulto e idosos. Criação 
de laços afetivos, confiança autoestima, independência. No Clube José 

Padilha, interação maior dos alunos com teatros, filmes, apresentações e 
incentivo a leitura. 

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

 09/04/2018 a 
30/06/2018

V - Jornada de 
Computação

Realização da V Jornada de Computação e Educação do 
IFSULDEMINAS - Campus Machado.

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

 04/2018 a 
09/2018

Realização a V -Jornada de Computação e Educação do 
IFSULDEMINAS - Campus Machado.

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



Reitoria  R$ 157.195,50 Não

Inconfidentes Cecane IFSULDEMINAS  R$ 377.613,40 Não

Reitoria  R$ 160.000,00 Não

Machado  R$ 121.700,00 Não

Machado  R$ 122.840,44 Não

Machado  R$ 3.716,00 Não

Machado  R$ 17.622,50 Não

Machado  R$ 98.012,00 Não

Reitoria  R$ 79.950,00 Não

10/05/2018 a 
31/12/2018

Gestão de bolsas com 
profissionais habilitados 

para atuar no atendimento 
educacional especializado 
de estudantes dos campi 

IFSULDEMINAS - 
PAEE

Executar projeto educacional com a contratação de bolsistas durante a 
vigência deste instrumento para atendimento educacional especializado.

Sim em 
execução O projeto atualmente se encontra em execução. As bolsas são pagas 

mensalmente. Os recursos são mantidos em conta específica e gerida pelo 
Coordenador. As prestações de contas são feitas mensalmente e 

colocadas no site da Fundação.

07/12/2017 a 
31/12/2018

   Gerir recursos financeiros do projeto CECANE/IFSULDEMINAS 
Plano de Trabalho 2018, TED 5706, PTRES 128035, AÇÃO 0509, PI 
GFF53B99CEN 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 recursos 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 mensalmente.

29/12/2016 a 
30/12/2019

Olimpíada Brasileira de 
Agropecuária 2017 a 
2019 OBAP/ IESO

    A IESO se destina a aumentar o interesse, melhora 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 recursos são mantidos em conta específica e 
gerida pelo Coordenador. As prestações de contas são feitas mensalmente 

e colocadas no site da Fundação. 

23/05/2017 a 
23/05/2019

Ações Multidisciplinares 
de Desenvolvimento 

Institucional do Campus 
Machado

Promover apoio as atividades que contemplam os três projetos, sendo 
Laboratório de Análise de Solos e Foliar, Análise Sensorial e Física do 

Café e o Núcleo Avançado de Capacidade Integrada do Campus 
Machado, pesquisa e extensão, atuando junto a comunidade interna 
(discentes e servidores) e externa (organizações públicas e privadas, 

produtores rurais e etc... ) disponibilizando a estrutura física e material 
do Campus Machado, além de recursos humanos, afim de capacitar os 

indivíduos para atuar no mercado de trabalho, prestar serviços, e 
consequentemente, oferecer melhorias na qualidade de vida de todos os 

envolvidos captando recursos para o desenvolvimento institucional, 
conforme projeto e plano de trabalho.

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. São pagos bolsas mensalmente.

12/01/2018 a 
12/01/2019

Ampliação do 
Laboratório de 

Biotecnologia do 
IFSULDEMINAS para 
produção de mudas de 

morangueiro para 
agricultura familiar

Transformar o laboratório de biotecnologia do IFSULDEMINAS 
Campus Machado, o qual tem como objetivo, transformar o Laboratório 
de Biotecnologia em uma unidade produtora de mudas de morangueiros 
para atender a demanda dos produtores da agricultura familiar da região 

do Sul de Minas Gerais.

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. São pagos bolsas mensalmente.

01/09/2018 a 
01/09/2019

Projeto Suíno - Empresa 
Biotran

                                                                                          Avaliação da 
Segurança e eficácia de um produto a base de ferro a 20% ferro forte 

para suínos recém nascidos, parte integrante e indissociável deste, 
aprovado nas instâncias do IFSULDEMINAS, com o propósito de 

elaborar um relatório, indicando a segurança e eficácia nas espécies e 
categoria alvo, para obtenção de registro no Mapa, objetivando 

incentivar ações voltadas para ensino, pesquisa e extensão.

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. São pagos bolsas a discentes.

07/12/2018 a 
07/12/2019

Terra de Cultivo - 
Avaliação de diferentes 

adubações 
organominerais na cultura 

do café

O objetivo deste trabalho é avaliar as respostas fisiológicas de mudas de 
café arábica com dois tipos de adubações diferentes: organomineral e 

mineral.

Sim em 
execução

O projeto atualmente se encontra em execução. As bolsas serão pagas 
mensalmente. Os recursos são mantidos em conta específica e gerida pelo 

Coordenador. As prestações de contas são feitas mensalmente e 
colocadas no site da Fundação.

13/07/2018 a 
31/01/2019

Programa de promoção e 
desenvolvimento social e 

ambiental

Complementar o trabalho social, auxiliando a política pública de 
assistência social, prevenindo a ocorrência de situações de risco social e 

fortalecendo a convivência familiar e comunitária, auxiliando na 
melhora do cenário atual de alto índice crianças e adolescentes do 

município de Machado envolvidos com atos infracionais, em situação de 
risco, de vulnerabilidade social e/ou com vínculos familiares rompidos 
ou fragilizados, através de diferentes ações da educação profissional 

tecnológica a inclusão social, gerando trabalho/ renda e o exercício da 
cidadania ativa.

Sim em 
execução

O projeto atualmente se encontra em execução. As bolsas são pagas 
mensalmente. Os recursos são mantidos em conta específica e gerida pelo 

Coordenador. As prestações de contas são feitas mensalmente e 
colocadas no site da Fundação.

03/08/2018 a 
03/08/2019

Gestão de bolsas com 
profissionais habilitados 

para atuar no programa de 
estatísticas, indicadores e 
informações acadêmicas 
do IFSULDEMINAS - 

PEIA

      Gerir bolsas para execução de ações referentes ao programa de 
estatística, indicadores e informações acadêmicas - PEIA. Os serviços 

relativos as bolsas compreenderão a seleção. a contratação, pagamento e 
prestação de contas dos valores pagos.

Sim em 
execução

O projeto atualmente se encontra em execução. As bolsas são pagas 
mensalmente. Os recursos são mantidos em conta específica e gerida pelo 

Coordenador. As prestações de contas são feitas mensalmente e 
colocadas no site da Fundação.



 R$ 5.040,00 Não

Passos  R$ 25.070,68 Não

Passos  R$ 9.305,00 Não

Passos  R$ 7.746,48 Não

Machado  R$ 13.732,14 Não

IF SOLARES  R$ 924.593,82 Não

Passos  R$ 37.168,24 Não

Passos  R$ 10.956,00 Não

Passos  R$ 17.046,99 Não

Passos  R$ 8.800,00 Não

Muzambinho Yara  R$ 39.366,19 Não

Machado Rede de Ensaios  R$ 72.274,04 Não

Poços de 
Caldas

01/07/2018 a 
01/01/2019

Construção de base 
científica como subsídio 
da arborização urbana do 

município de Botelhos

Necessidade de conhecer os recursos florestais urbanos do município de 
Botelhos, bem como levantar os conflitos entre as plantas e o ambiente a 

qual ela se encontra. Essas informações servirão de base para o 
planejamento da arborização urbana de Botelhos, bem como orientação 

para a manutenção. 

Sim em 
execução

O projeto atualmente se encontra em execução. A bolsa é paga 
mensalmente. Os recursos são mantidos em conta específica e gerida pelo 

Coordenador. As prestações de contas são feitas mensalmente e 
colocadas no site da Fundação.

13/07/2017 a 
13/07/2019

Projeto de Extensão e 
Eventos

Gerir bolsas e implantar gestão administrativo-financeira dos recursos, 
conforme plano de trabalho, a qual foram selecionar os projetos através 

do edital 38/2016 do campus Passos

Sim em 
execução

O projeto atualmente se encontra em execução. A bolsa é paga 
mensalmente. Os recursos são mantidos em conta específica e gerida pelo 

Coordenador. As prestações de contas são feitas mensalmente e 
colocadas no site da Fundação.

13/07/2017 a 
13/07/2019

Projeto de extensão 
voltados para o esporte e 

cultura

Gerir bolsas e implantar gestão administrativo-financeira dos recursos, 
conforme plano de trabalho, do Projeto de Extensão voltados para o 

esporte e cultura, o qual foram selecionados os projetos através do edital 
nº 51/2016 da pró reitoria de extensão do IFSULDEMINAS.

Sim em 
execução

O projeto atualmente se encontra em execução. A bolsa é paga 
mensalmente. Os recursos são mantidos em conta específica e gerida pelo 

Coordenador. As prestações de contas são feitas mensalmente e 
colocadas no site da Fundação.

13/07/2017 a 
13/07/2019

Projeto de Extensão de 
apoio à criação e 

desenvolvimento de 
empresar juniores

Gerir bolsas e implantar gestão administrativo-financeira dos recursos, 
conforme plano de trabalho do projeto de extensão de apoio a criação e 
desenvolvimento de empresas juniores no âmbito do IFSULDEMINAS 
o qual foram selecionados os projetos através do edital 52/2016 da pró 

reitoria de extensão do IFSULDEMINAS.

Sim em 
execução

O projeto atualmente se encontra em execução. A bolsa é paga 
mensalmente. Os recursos são mantidos em conta específica e gerida pelo 

Coordenador. As prestações de contas são feitas mensalmente e 
colocadas no site da Fundação.

17/11/2016 a 
02/01/2020

Descascador de drupas 
sem utilização da água

Termo de cooperação técnica de desenvolvimento de ações conjuntas 
entre as partes, por meio de oferecimento de infraestrutura, cooperação 
técnica e desenvolvimento de polos de pesquisa de equipamentos para 

manejo e pós colheita de café a saber Descascador de Drupas sem 
utilização da água, o assessoramento e acompanhamento do depósito de 
patente do produto/processo, além de atividades de pesquisa e extensão.

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.

Poços de 
Caldas

28/08/2017 a 
28/10/2020

Realização do projeto prioritário de eficiência energética e estratégico de 
pesquisa e desenvolvimento: IFSOLARES, doravante denominado 

projeto, aprovado pela ANEEL através do despacho nº 1758/2017 de 
20/06/2017, a ser executado pelo IFSULDEMINAS, em parceria com a 

DMED e com o apoio da FADEMA na gestão administrativo e 
financeira do projeto.

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. São pagos bolsas mensalmente.

22/05/2018 a 
22/05/2020

Projeto de Extensão e 
Eventos Campus Passos

Gerir bolsas e implantar gestão administrativo-financeira dos recursos, 
conforme plano de trabalho do Projeto de Extensão e Eventos do 

Campus Passos, o qual foram selecionados os projetos através dos 
editais nº 36/2017 a 37/2017 do Campus Passos do IFSULDEMINAS.

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. São pagos bolsas mensalmente.

06/07/2018 a 
06/07/2020

Projeto de Extensão e 
Eventos Campus Passos

Gerir bolsas e implantar gestão administrativo-financeira dos recursos, 
conforme plano de trabalho do Projeto de Extensão e Eventos do 

Campus Passos, o qual foram selecionados os projetos através dos 
editais nº 85/2017 do Campus Passos do IFSULDEMINAS.

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. São pagos bolsas mensalmente.

13/07/2018 a 
13/07/2020

Projeto de Extensão e 
Eventos Campus Passos

Gerir bolsas e implantar gestão administrativo-financeira dos recursos, 
conforme plano de trabalho do Projeto de Extensão e Eventos do 

Campus Passos, o qual foram selecionados os projetos através dos 
editais nº 37/2017 do Campus Passos do IFSULDEMINAS.

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. São pagos bolsas mensalmente.

06/07/2018 a 
06/07/2020

Projeto de Extensão e 
Eventos Campus Passos

Gerir bolsas e implantar gestão administrativo-financeira dos recursos, 
conforme plano de trabalho do Projeto de Extensão e Eventos do 

Campus Passos, o qual foram selecionados os projetos através dos 
editais nº 86/2017 do Campus Passos do IFSULDEMINAS.

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. São pagos bolsas mensalmente.

15/12/2015 a 
15/12/2020

Efeito do CA, MG e K no Florescimento, Queda de Frutos, 
Produtividade e Qualidade do Café

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.

10/2017 a 
10/2021

A Rede de Ensaios tem por objetivo principal a realização de projetos de 
pesquisa e desenvolvimento (P&D) junto a empresas parceiras do 
agronegócio, validando novos produtos, analisando a eficiência 

agronômica de defensivos e fertilizantes, além da caracterização de 
diferentes cultivares de milho e soja para o Sul de Minas.

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. São pagos bolsas mensalmente.

                            
                            
                            
                            

         



PROJETOS EXECUTADOS PELA FADEMA EM 2018 JUNTO AO IFMG

CAMPUS VIGÊNCIA NOME DO PROJETO VALOR OBJETIVOS DO PROJETO CONCLUSÃO

Reitoria  R$ 9.999,00 Não Em execução

Piumhi IFMG APROVA  R$ 58.494,34 Não Em execução

 R$ 2.690,81 Não Em execução

Itabirito  R$ 16.692,31 Sim Sim 

 R$ 9.975,50 Não Em execução

Congonhas Gerdau  R$ 149.181,60 Não Em execução

Bambuí Projeto de Extensão  R$ 49.979,38 Não Em execução

Congonhas Projeto Cor de Minas  R$ 9.997,81 Não Em execução

Betim Projeto de Extensão  R$ 26.491,51 Não Em execução

 R$ 15.292,31 Não Em execução

Arcos  R$ 4.652,31 Não Descobrir e difundir a Engenharia e a ciência através da arte Em execução

Foi executado 
financeiramente em 

sua totalidade?

Atingiu os 
objetivos 

propostos?

09/2018 a 
09/2019

2ª Feira de Negócios, 
Inovação e Tecnologia do 

IFMG FENITEC

2ª Feira de Negócios, Inovação e Tecnologia do Instituto Federal de 
Minas Gerais é um evento de abrangência nacional que tem por objetivo 
aproximar a academia do setor produtivo, proporcionando um ambiente 
de diálogo entre inventores, pesquisadores e possíveis investidores, para 
que as pesquisas sejam de fato, direcionadas às soluções dos problemas 

reais da sociedade. 

O projeto atualmente esta em andamento aguardando data de início de 
execução. As compras são realizadas de acordo com o plano de trabalho. 
Os recursos são mantidos em conta específica e gerida pelo Coordenador. 

As prestações de contas são feitas mensalmente e colocadas no site da 
Fundação.

09/2018 a 
11/2019

Voltado para os alunos do 3º ano do Ensino Médio das escolas públicas 
de Piumhi e egressos do ensino médio 

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. São pagos bolsas mensalmente.

Conselheiro 
Lafaiete

09/2018 a 
09/2019

Semana da Consciência 
Negra

Promover a reeducação positiva das relações étnico- raciais no IFMG- 
campus Conselheiro Lafaiete e na comunidade do município por meio e 

atividades artísticas e culturais de reconhecimento e valorização da 
identidade,cultura e história dos afro-brasileiros e negros.

O projeto atualmente esta em andamento aguardando data de início de 
execução. As compras são realizadas de acordo com o plano de trabalho. 
Os recursos são mantidos em conta específica e gerida pelo Coordenador. 

As prestações de contas são feitas mensalmente e colocadas no site da 
Fundação.

09/2018 a 
12/2018

Circuito Regional de 
Feiras de Ciências do 

IFMG-Campus Itabirito

Realizar o III circuito Regional de Feiras de Ciências do IFMG- Campus 
Avançado Itabirito, envolvendo trabalhos das escolas da região de 

Itabirito, Cachoeira do Campo, Amarantina (distritos de Ouro Preto) , e 
toda a comunidade escolar, incentivando alunos e professores do ensino 
fundamental, médio e técnico e da Educação de Jovens e Adultos (EJA)  

a planejar e executar trabalhos científicos, possibilitando aos alunos a 
oportunidade de construir seu conhecimento de forma interdisciplinar, 

criativa e contextualizada.

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

Governador 
Valadares

09/2018 a 
09/2019

IV SAEP- Simpósio 
Acadêmico de Engenharia 

de Produção

Desenvolver evento regional para discussão e troca de conhecimento 
sobre o papel do engenheiro de produção e sua influencia 

desenvolvimento local,através da oferta de palestras , mesas redondas, 
minicursos, workshops, abertura para submissão de trabalhos científicos 

e visitas técnicas. 

O projeto atualmente esta em andamento aguardando data de início de 
execução. As compras são realizadas de acordo com o plano de trabalho. 
Os recursos são mantidos em conta específica e gerida pelo Coordenador. 

As prestações de contas são feitas mensalmente e colocadas no site da 
Fundação.

10/2018 a 
10/2019

Desenvolvimento de uma máquina para alívio de tensões mecânicas no 
arame trefilado de aço baixo carbono sem tratamento térmico

O projeto atualmente esta em andamento aguardando data de início de 
execução. As compras são realizadas de acordo com o plano de trabalho. 
Os recursos são mantidos em conta específica e gerida pelo Coordenador. 

As prestações de contas são feitas mensalmente e colocadas no site da 
Fundação.

09/2018 a 
09/2019

O objeto do presente Termo de colaboração é a execução das ações de 
extensão que acontecerão no IFMG-Campus Bambuí

O projeto atualmente esta em andamento aguardando data de início de 
execução. As compras são realizadas de acordo com o plano de trabalho. 
Os recursos são mantidos em conta específica e gerida pelo Coordenador. 

As prestações de contas são feitas mensalmente e colocadas no site da 
Fundação.

09/2018 a 
09/2018

Apresentar alternativas sustentáveis e de baixo custo, referentes aos 
materiais de construção na produção  e utilização de tintas feitas em solo 

possibilitando a comunidade carentes o conhecimento e doação destas 
tintas em suas edificações. 

O projeto atualmente esta em andamento aguardando data de início de 
execução. As compras são realizadas de acordo com o plano de trabalho. 
Os recursos são mantidos em conta específica e gerida pelo Coordenador. 

As prestações de contas são feitas mensalmente e colocadas no site da 
Fundação.

09/2018 a 
09/2019

Fortalecer o movimento cineclubista no campus Betim de maneira que 
ele se expanda para as escolas do entorno, tornando o campus Betim 

referencia no movimento cineclubista na cidade. Estimular os alunos do 
Campus Betim a terem outra visão do entorno, percebendo o cinema 

como possibilidade de observar o mundo sob outra perspectiva. 

O projeto atualmente esta em andamento aguardando data de início de 
execução. As compras são realizadas de acordo com o plano de trabalho. 
Os recursos são mantidos em conta específica e gerida pelo Coordenador. 

As prestações de contas são feitas mensalmente e colocadas no site da 
Fundação.

Ribeirão das 
Neves

09/2018 a 
09/2019

De Angola para Neves: 
capoeira e ensino de 

história para o 
fortalecimento da 

identidade nevense

Preservar a prática de Capoeira Angola  desenvolvida em Ribeirão das 
Neves, como forma de salvaguardar o patrimonio cultural afro-brasileiro 

pertencente à cidade. 

O projeto atualmente esta em andamento aguardando data de início de 
execução. As compras são realizadas de acordo com o plano de trabalho. 
Os recursos são mantidos em conta específica e gerida pelo Coordenador. 

As prestações de contas são feitas mensalmente e colocadas no site da 
Fundação.

09/2018 a 
09/2019

BODOQ- Engenharia & 
Arte 

O projeto atualmente esta em andamento aguardando data de início de 
execução. As compras são realizadas de acordo com o plano de trabalho. 
Os recursos são mantidos em conta específica e gerida pelo Coordenador. 

As prestações de contas são feitas mensalmente e colocadas no site da 
Fundação.



Ouro Branco Projeto de Extensão  R$ 36.655,54 Não Em execução

Ouro Preto Projeto  de Extensão  R$ 25.652,31 Não Em execução

Santa Luzia  R$ 10.070,31 Não Em Execução

Sabará Projeto de Extensão  R$ 20.466,31 Não Em Execução

09/2018 a 
09/2019

Festival é promover o intercambio cultural entre instituições de ensino 
com ênfase nos campi IFMG e UFSJ, com as diversas manifestações 

culturais e artísticas das comunidades locais, e população presentes no 
Alto do Paraopeba. 

O projeto atualmente esta em andamento aguardando data de início de 
execução. As compras são realizadas de acordo com o plano de trabalho. 
Os recursos são mantidos em conta específica e gerida pelo Coordenador. 

As prestações de contas são feitas mensalmente e colocadas no site da 
Fundação.

09/2018 a 
09/2019

Articular ações de cunho técnico-teóricas com ações de formação 
profissional e sensibilização das populações visando à preservação do 

patrimonio cultural e melhoria da qualidade e sensibilização das 
populações visando à preservação do patrimonio cultural e melhoria da 
qualidade de vida local, por meio da consolidação do projeto Restauro 

Público, que propõe elaborar documentos técnicos que subsidiem ações 
de manutenção de imoveis de valor cultural com necessidade de 

restauração, sob responsabilidade de famílias de menor poder aquisitivo 
ou de associações comunitárias; visa, ainda, possibilitar aos alunos do 

Curso Superior de Tecnologia em Conservação e Restauro.

O projeto atualmente esta em andamento aguardando data de início de 
execução. As compras são realizadas de acordo com o plano de trabalho. 
Os recursos são mantidos em conta específica e gerida pelo Coordenador. 

As prestações de contas são feitas mensalmente e colocadas no site da 
Fundação.

09/2018 a 
09/2019

Vivenciar a 
experimentação cientifica 

para estudantes da 
comunidade em torno 
IFMG Campus Santa 

Luzia

Pretende dar continuidade ao trabalho iniciado em Junho 2017, objetivo 
visa aproximar alunos de escolas publicas estaduais e municipais de 

Santa Luzia . 

O projeto atualmente esta em andamento aguardando data de início de 
execução. As compras são realizadas de acordo com o plano de trabalho. 
Os recursos são mantidos em conta específica e gerida pelo Coordenador. 

As prestações de contas são feitas mensalmente e colocadas no site da 
Fundação.

09/2018 a 
12/2018

Criar espaços de compartilhamento de sabores empíricos e científicos 
entras as comunidades acadêmicas do IFMG Campus Sabará e a 

comunidade externa, potencializando e aperfeiçoando as competências 
adquiridas ao longo das experiencias de cada individuo, seja no dia a dia 
ou no mundo do trabalho, balizados pelo respeito aos direitos humanos.

O projeto em execução.. As compras são realizadas de acordo com o 
plano de trabalho. Os recursos são mantidos em conta específica e gerida 

pelo Coordenador. As prestações de contas são feitas mensalmente e 
colocadas no site da Fundação.
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