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Relatório de Gestão FUNDECC 2019

RELATÓRIO DE GESTÃO 2019

Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural

O presente Relatório de Gestão,  foi elaborado de acordo com as 
exigências do Código Civil – Lei 13.105/2015; da Lei 8.958/94 e 
alterações; do Decreto nº 7.423/10, da Portaria Interministerial nº 
475/08 e demais normativas aplicáveis à relação entre as Instituições 
Federais de Ensino Superior – IFES e suas fundações de apoio. 
Retrata o balanço das atividades realizadas pela Fundação de Apoio 
e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão no exercício de 
2018, resultado do apoio da entidade aos projetos de pesquisa, 
ensino, extensão, desenvolvimento institucional, científico e 
tecnológico e de estímulo à inovação.
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A Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural - FUNDECC foi criada com o intuito de dar suporte às 
atividades de ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Lavras. Neste relatório, são apresentadas 
as atividades que foram desenvolvidas no decorrer do ano de 2019, com o objetivo de apoiar a UFLA.

Desta forma, a FUNDECC vem cumprindo sua missão ao longo dos anos com os seguintes propósitos: 

- Apoiar o desenvolvimento de atividades da Universidade Federal de Lavras pelo assessoramento na execução 
dos projetos e administração de recursos financeiros auferidos com o fim de promover a integração entre a 
sociedade e a Universidade. Vale ressaltar que, a Fundação conserva valores como a integridade, comportamento 
ético e responsabilidade social, contribuindo para a aproximação dos interesses das organizações e os da 
sociedade, resultando em esforços múltiplos, para o cumprimento de objetivos compartilhados;

- Cumprir sua missão em observância aos seus objetivos estatutários e atendendo ao cumprimento da legislação 
vigente, respeitando os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da eficiência reforçando e 
demonstrando a capacidade como instituição apoiadora da Universidade voltada a gestão de projetos.
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CONSELHO DELIBERATIVO

O Conselho Deliberativo, órgão superior de administração da Fundação é constituído por 7 (sete) membros efetivos , dos  
quais mais da metade é  indicado  pelo Órgão Colegiado Superior da Instituição Apoiada.

CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal é constituído por 3 (três) membros efetivos e 2 (dois) suplentes não pertencentes ao Conselho Deliberativo 
e  à Diretoria Executiva, propostos e eleitos pelo Conselho Deliberativo, em reunião convocada para este fim.

DIRETORIA EXECUTIVA

É o órgão administrativo da FUNDECC e é exercida por um Diretor Executivo, um Diretor Adjunto Adjunto Administrativo 
e um Diretor Adjunto Científico não pertencentes aos Conselhos Deliberativo e Fiscal. O Cargo de Diretor Executivo é 
provido mediante designação do Reitor da UFLA, tendo sido  homologado pelo Conselho Deliberativo. Os cargos de 
Diretores Adjunto Administrativo e Científico foram escolhidos pelo Diretor Executivo, mediante aprovação do Conselho 
Deliberativo. 
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CONSELHO DELIBERATIVO
Alcides Moino Júnior
Presidente do Conselho Deliberativo

Tadayuki Yanagi Junior
Membro CUNI

Ronaldo Fia
Membro CUNI 

Flávio Henrique Vasconcelos de Medeiros
Membro CUNI

Eduardo Alves
Membro CUNI

Ester Alice Ferreira
Membro externo 

Ana Luiza de Oliveira Timbó
Membro SindUFLA

Tobias Rodrigues da Silva
Membro SindUFLA

Alexandre Peressin 
Membro APG 

José Edemir da Silva Anjo 
Membro APG 

Marcos Antônio Fabri Júnior 
Membro externo

CONSELHO FISCAL
Carlos Eduardo da Silva Volpato
Presidente do Conselho Fiscal

Ednilton Tavares de Andrade
Membro

Luiz Gonsaga de Carvalho
Membro

Márvio Lobão Teixeira de Abreu
Membro  

Julio César Teixeira Junior
Membro 

DIRETORIA EXECUTIVA
Rilke Tadeu Fonseca de Freitas 
Diretor Executivo
(2016-2019)

Hélio Ribeiro 
Diretor Adjunto Administrativo
(2016-2019) 

Vinicius de Souza Cantarelli 
Diretor Adjunto Científico
(2018-2019)

EQUIPE DE GESTÃO
Juslane Aparecida de Carvalho
Gerência Financeira

Hélio Ribeiro
Assessoria Jurídica

Patrícia Ribeiro Couto
Gerência de Contabilidade e Custos

Valéria Aparecida de Souza
Setor de Recursos Humanos

Elizabeth Costa Rezende Abreu
Gerência de Projetos

Daniel Okamura 
Assessoria de Inovação

Ewerton Carvalho
Assessor Institucional

Paula de Castro Nunes
Setor Administrativo da Área de TI

Weber Rinaldo de Lima 
Coord. de Infraestrutura e Logística

Elaine Aparecida Ferreira Ribeiro
Secretaria Geral
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IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

Criada em 23/03/2006, a FUNDECC é uma pessoa jurídica de direito 
privado sem fins lucrativos, reconhecida e credenciada pelos Ministérios 
da Educação e da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 
- MEC/MCTIC como Fundação de apoio da Universidade Federal 
de Lavras. O credenciamento junto aos Ministérios da Educação e 
da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações são decisivos no 
processo de desenvolvimento e consolidação das fundações de apoio 
às Universidades. 

Desde a sua criação, sempre se manteve credenciada junto aos 
Ministérios competentes. Para tanto, vem cumprindo rigorosamente 
todas as determinações contidas na Lei nº 8.958/94, alterada pela Lei nº 
13.530/2017 e Decreto nº 7.423/2010, cujo prazo de vigência atualmente 
é de 5 (cinco) anos, consoante Portaria Conjunta nº 40, de 16 de junho 
de 2017, publicada no Diário Oficial da União - Seção 1 N 123, em 29 de 
junho de 2017.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A estrutura organizacional da Fundação é composta pelo Conselho 
Deliberativo, órgão de administração superior, auxiliado pelo Conselho 
Fiscal e pela Diretoria Executiva, órgão executivo.



11

Relatório de Gestão FUNDECC 2019

Conselho
Deliberativo

Conselho
Fiscal

Diretor
Executivo

Assessoria
Jurídica

Assessoria
Planejamento

e Gestão 

Diretor
Técnico-Científica

Diretor Administrativo 
Financeiro

Superintendência
Administrativa

Transparência e
Atendimento
ao Cidadão

Secretaria
Executiva

Recepção
Protocolo
Expedição

Superindendência
Inovaçào

Assessoria
de Gestão

Gerência
Contabilidade

e Custos
Gerência
Financeira

Gerência
RH

Gerência
Compras

Gerência
Projetos

Gerência
Organizacional

Gerência
Marketing

Gerência
Inovação

Gerência
Comercial

Gerência
Técnica

Coordenadoria
Infaestrutura
e Logística

Informática e
SistematizaçãoAlmoxarifado Convênios

Contratos

Prestação de Contas 
e Controle Interno

Serviços Gerais

Arquivo

Patrimônio

DIRETORIA EXECUTIVA



12

Missão
Apoiar o desenvolvimento de atividades de 
ensino, pesquisa e extensão, como também o 
desenvolvimento institucional, científico, cultural 
e tecnológico da Universidade Federal de Lavras 
pelo assessoramento na execução dos projetos e 
administração de recursos financeiros auferidos 
com o fim de promover a integração entre 
sociedade/universidade.

Visão
Fortalecer como referencial na captação e no 
gerenciamento de recursos para projetos de pesquisa, 
ensino e extensão e contribuir efetivamente para a 
geração de conhecimento, tecnologias e soluções 
inovadoras.

Valores
Integridade: é o eixo das atividades desempenhadas 
que envolvem legalidade, transparência e ética.

Excelência em suas atividades: aperfeiçoamento 
contínuo e a qualidade dos serviços. 

Comportamento ético: é o respeito com os clientes, 
colaboradores, fornecedores e parceiros.

Responsabilidade Social: contribuir para a 
aproximação dos interesses das organizações e os 
da sociedade, resultando em esforços múltiplos, 
para o cumprimento de objetivos compartilhados.
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FORMAS DE ATUAÇÃO

Como Fundação de Apoio à UFLA, a FUNDECC atua na gestão administrativa e financeira dos projetos executados 
pela Universidade por meio das parcerias firmadas com agências de fomento, órgãos públicos das três esferas, 
instituições internacionais e empresas em geral mediante convênios e contratos. Essas parcerias possuem a 
finalidade de amparar a execução de projetos nas mais diversas áreas do conhecimento.

PRINCIPAIS AÇÕES DA FUNDECC

As atividades desempenhadas pela FUNDECC destacam-se: 

• Gerenciamento de projetos que integram a Universidade, empresas e órgãos estatais, atendendo as exigências 
legais e necessidades específicas das instituições parceiras; 

• Gerenciamento de projetos em todas as áreas do conhecimento; 

• Captação de recursos e apoio à viabilização de projetos científicos de ensino, pesquisa, extensão, 
desenvolvimento institucional e de inovação; 
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INSTITUIÇÃO APOIADA
 

A UFLA é a 3° melhor universidade de MG e a 44° melhor da América Latina. A UFLA conta hoje com 31 opções de cursos de graduação presen-
ciais e  cinco na modalidade a distância, 33 mestrados acadêmicos e nove mestrados profissionais e 23 de doutorado, nas diversas áreas do co-
nhecimento. A comunidade acadêmica conta com mais de 15 mil alunos matriculados em cursos presenciais de graduação e pós-graduação 766 
docentes,  além dos estudantes da educação a distância e, ambos apoiados por 581 servidores técnicos administrativos além dos terceirizados. 
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INSTITUIÇÕES DE FOMENTO

ADESITA – Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de Itabirito
Agrofresh
AMPAR - Associação dos Mineradores de Pains, Arcos e Região
Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador
BASF 
Biodiversitas - Fundação Biodiversitas para a Conservação da Diversidade Biológica
CEMIG – Companhia Energética do Estado de Minas Gerais
CENIBRA - Celulose Nipo-Brasileira S.A
Clonar Resistência a Doenças Florestais Ltda
CRMV – Conselho Regional de Medicina Veterinária
CRBIO/MG – Conselho Regional de Biologia
CNA - Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil
CISAB - Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do Sul de Minas Gerais
EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
EPAMIG – Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais
EMATER - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
FAPEMIG - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais
FIBRIA 
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FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos
Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza
GERDAU Aços Longos
Intercement
KLABIN S.A.
LANDRIN Indústria e Comércio de Inseticidas Ltda
MMA – Ministério de Meio Ambiente
Prefeitura Municipal de Campo Belo
Proteca Biotecnologia Florestal
SEMA/RS - Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Rio Grande do Sul 
SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
Serviço Florestal Brasileiro 
SUZANO Papel e Celulose S.A
SUBSOL SYSTEM ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
SYGENTA 
SOLAG HOLDING PARTICIPAÇÕES S.A. 
Universidade Federal de Lavras
VALE S.A. 
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MECANISMOS DE CONTROLE

O controle das atividades desenvolvidas pela FUNDECC é realizado interna e 
externamente à Instituição.

A Diretoria Executiva observa e cumpre o disposto na Lei nº 8.958/94, que dispõe sobre 
as relações entre as instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e 
tecnológica e as fundações de apoio. Esta lei é regulamentada ainda pelo Decreto nº 
7.423/2010 e pelos Decretos 8.240/2014 e 8.241/2014.

CONTROLE INTERNO

No âmbito interno, é controlada e fiscalizada pelo seu Conselho Deliberativo (CD) e Conselho 
Fiscal (CF), órgãos superiores da Fundação. Conforme o artigo 18 do Estatuto, o CD, órgão 
superior, tem a atribuição de, dentre outras, exercer fiscalização superior do patrimônio e dos 
recursos da Fundação, estabelecer as metas e diretrizes, aprovar o plano de trabalho e de gestão 
financeira, supervisionar as atividades, submeter os balancetes, a prestação de contas e os relatórios 
das atividades correspondentes ao exercício anterior, para apreciação do Órgão Colegiado Superior 
da Universidade, enfim, deliberar sobre os relatórios finais e de prestação de contas relacionados com o 
balanço geral da FUNDECC, relativos a cada exercício.
O Conselho Deliberativo da FUNDECC fiscaliza a aplicação da proposta orçamentária anual, o balanço e o 
relatório do ano corrente, além de deliberar sobre temas específicos relativos às atividades desenvolvidas 
durante o ano. Quanto ao Conselho Fiscal (art.19 do Estatuto) a quem compete, dentre outras atribuições a 
de verificar e acompanhar, regularmente, a ordem dos negócios contábeis e financeiros, recomendando ao 
Conselho Deliberativo, se necessário, auditoria externa.
 A FUNDECC mantém, ainda, uma Auditoria Externa independente, para análise do Balanço Patrimonial e da 
Demonstração Contábil, cujo parecer se encontra no final deste relatório. Exige-se do Administrador da Fundação 
um equilíbrio nas contas de sua administração, capacidade de gerência e eficiência na gestão. 
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   CONTROLE EXTERNO

Os projetos financiados com recursos federais e estaduais, bem como os convênios, contratos e acordos que 
são firmados com a UFLA, nos quais a FUNDECC atua como interveniente, são objeto de prestação de contas 

financeira conforme estabelecido no instrumento jurídico que normatiza cada projeto. Para a UFLA, as presta-
ções de contas financeiras e técnicas são apresentadas à Diretoria de Contabilidade - DCONT que analisa a 

execução financeira do projeto e emite parecer.

O Relatório Anual é submetido ao Conselho Universitário (CUNI) para avaliação, aprovação e manifesta-
ção de interesse da Universidade em manter a FUNDECC como Fundação de Apoio à Universidade. Em 

2018, o CUNI publicou uma nova Resolução n. 004/2018 que estabelece a relação entre a Universida-
de e a Fundação de Apoio.

Assim, a Fundação obedece à legislação, quanto ao trato com recursos públicos, não só da Univer-
sidade, como também outros órgãos federais, estaduais e municipais, observando as legislações 

pertinentes, notadamente a Lei nº 10.520/02, Decreto nº 5.450/05, Decreto nº 8261/14 e, subsi-
diariamente, a Lei nº 8.666/93. 

Enfim, a Fundação é controlada e fiscalizada pelo Ministério Público, Controladoria da Geral 
da União, pelos Tribunais de Contas, pela própria instituição apoiada e entidades conce-

dentes de recursos (agentes de fomento). 
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TRANSPARÊNCIA

Transparência significa a divulgação dos atos de gestão, relatórios, resultados dos exercícios financeiros, demonstrações contábeis e 
financeiras, dentre outros relatórios em linguagem clara e acessível, sendo o acesso à informação o complemento desta transparência.
A Lei 12.527/11 (Lei de Acesso à Informação LAI) e a Lei 8.958/94 estabelecem as diretrizes do acesso a informações e sua divulgação, sob 
à ótica da publicidade e transparência dos dados a serem divulgados.

No site da FUNDECC o Portal da Transparência cumpre o papel de garantir o acesso às informações dos projetos por ela geridos. À 
medida que a gestão é realizada, ou seja, as atividades e as aquisições e contratações vão sendo efetuadas, automaticamente os dados 
são enviados para o Portal e todas as informações encontram-se disponíveis para consulta.
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ESTRUTURA OPERACIONAL – Recursos Humanos

A FUNDECC, em 2019, contou com 196 contratados em regime de CLT, 
dos quais 38 lotados na sede para gestão administrativa e financeira. Na 
área de tecnologia da informação - Núcleo de TI foram  146 colaboradores 
atuaram nos diversos projetos geridos pela FUNDECC. colaboradores Gestão administrativa e financeira

 colaboradores Núcleo de TI

contratados em projetos específicos

Estagiários

Jovens Aprendizes

38 

146
12 
21 
4 
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Demonstrativo de colaboradores mantidos pela FUNDECC.

2016 2017 2018 2019
Administração 25 31 33 38

Núcleo de TI 97 110 148 146
Outros Convênios 39 22 1 12

TOTAL 161 163 182 196

Principais procedimentos realizados na área de Recursos Humanos.

Procedimentos 2016 2017 2018 2019
Admissões CLT 50 51 76 63

Admissões Estagiários/bolsistas 14 20 27 21
Rescisões Contratuais 63 56 52 78

Férias 114 73 135 106
Empregados em auxílio doença/aci-

dente de trabalho
03 00 03 02

Exames admissionais, demissionais, 
periódicos, dente outros

213 207 245 241

TOTAL 457 407 538 511
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DESEMPENHO OPERACIONAL

Gerenciamento de Projetos

A atuação da Fundação começa com a assessoria na elaboração de planos de trabalho, bem como, instruções dos 
procedimentos para tramitação de projetos na UFLA. 

Estes projetos se caracterizam como: pesquisa, ensino, extensão e novas tecnologias. Assim, a Fundação realiza a gestão 
administrativa e financeira de termos de outorga, convênios, acordos de cooperação e contratos, financiados por instituições 
públicas ou privados. 

Dessa forma, a FUNDECC tem como fonte de receitas. o percentual pago a título de despesa operacional incidente sobre 
os valores dos instrumentos jurídicos por ela gerenciados. Esses recursos são utilizados para a remuneração de seus 
colaboradores, compra de material de consumo e demais despesas de funcionamento da Fundação, além, de apoiar e 
custear várias atividades da UFLA. 
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Pesquisa Extensão Eventos Desenvolvimento
Institucional

Apoio
Institucional Total

28

11

55

29

2019
2018
2017
2016

13

7

7

8

55

50

1

4

0

1

0

1

4

7

32

1

100

76

95

43

Comparativo de 
projetos iniciados 
nos anos de 2016 
a 2019 por tipo 
de projeto.

Comparativo 
de projetos            
gerenciados nos 
anos de 2016 a 
2019 por tipo de 
projeto. 

Recursos           
gerenciados por 
atividade nos 
anos de 2016 a 
2019. 

Pesquisa Extensão Eventos Desenvolvimento
Institucional

Apoio
Institucional Total

198

208

306

190

2019
2018
2017
2016

43

30

17

7

95

56

1

16

7

7

5

5

4

7

32

1

347

308

361

220

Pesquisa Extensão Eventos Desenvolvimento
Institucional

Apoio
Institucional Total

R$ 10.612.885,42

R$ 8.969.471,40

R$ 6.360.291,21

R$ 17.935.200,56

2019
2018
2017
2016

R$ 9.745.559,76

R$ 18.626.041,22

R$ 10.686.412,09

R$ 2.028.871,30

R$ 867.729,30

R$ 207.810,40

R$ 54.000,00

R$ 0,00    

R$ 1.798.681,98

R$ 1.315.700,81

R$ 1.790.798,00

R$ 1.000.000,00

R$ 56.018,55

R$ 131.106,88

R$ 569.227,10

R$ 0,00

R$ 23.080.857,01

R$ 29.250.130,71

R$ 19.422.928,03

R$ 20.964.071,86
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RECURSOS RECEBIDOS POR ESFERA

Ano Público Federal Público Estadual Público Municipal Privado TOTAL

2019 R$ 6.433.565,27 R$ 8.132.425,74 R$ 192.280,00 R$ 8.322.604,00 R$ 23.080.875,01

2018 R$ 7.028.651,80 R$ 9.469.056,40 R$ 0,00 R$ 12.752.422,51 R$ 29.250.130,71

2017 R$ 3.599.440,85 R$ 13.607.316,71 R$ 313.874,93 R$ 1.333.068,44 R$ 18.853.700,93

2016 R$ 8.086.146,37 R$ 7.752.837,74 R$ 0,00 R$ 5.125.087,75 R$ 20.964.071,86

TOTAL R$ 25.147.804,29 R$ 38.961.636,59 R$ 506.154,93 R$ 27.533.183,70 R$ 92.148.778,51
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Bolsas Concedidas
A Fundação realiza a gestão dos recursos financeiros que são 
destinados ao pagamento de bolsas de pesquisa, sejam elas, 
institucionais com recurso financeiro da FAPEMIG (BIC-JR, 
FAPEMIG mestrado e doutorado), além de recursos financeiros 
das instituições parceiras. 

Bolsas de Pesquisa Concedidas a Servidores 
Públicos da UFLA
As Fundações de Apoio podem conceder bolsas de ensino, 
pesquisa, de extensão e de estímulo à inovação, desde que haja 
previsão nos projetos por ela geridos. Conforme exigência do 
Tribunal de Contas da União – TCU os pagamentos a servidores 
públicos da Universidade são publicados mensalmente no site da 
FUNDECC (www.fundecc.org.br).
Ressaltamos que o limite máximo da soma da remuneração, 
retribuição e bolsas recebidas não poderá exceder o maior 
valor recebido pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal, em 
atendimento do art.7º, § 4º, do Decreto n. 7.423/2010.

7.583
bolsas 

R$
5.256.480,10 

6.186 
bolsas

R$
6.120.845,86 

7.078 
bolsas

R$
5.368.840,90 

       2016                 2017                2018                  2019

De 2016 a 2019, já foram destinados R$ 21.350.763,31 
para o pagamento de bolsas. 

Bolsas de pesquisa pagas a comunidade da UFLA nos anos de 
2016 a 2019.

Bolsas de pesquisa concedidas a servidores da UFLA.

2018

2016

  139 bolsas     R$ 379.709,45

32 bolsas   R$ 91.900,00

3.183
bolsas

R$
4.604.596,65

2019

  217 bolsas     R$ 590.558,53

2017

  58 bolsas     R$ 226.298,00

De 2016 a 2019, já foram destinados R$ 1.288.465,98 
para o pagamento de 446 bolsas para servidores da UFLA. 
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Ano

2019

2018

2017

2016

Total

Passagens aéreas

232

239

18

8

497

Locação de veículos

146

129

112

127

514

Diárias concedidas à equipe técnica dos projetos 
gerenciados pela Fundação no período de 2016 a 2019.

Ano

2019

2018

2017

2016

Total

Quantidade

474

725

857

941

2.997

Valor

R$ 383.001,48 

R$ 566.848,09

R$ 658.327,73

R$ 856.813,97

R$ 2.464.991,27

Adiantamentos concedidos à equipe técnica dos projetos 
gerenciados pela Fundação no período de 2016 a 2019.

Ano

2019

2018

2017

2016

Total

Quantidade

107

45

93

122

367

Valor

R$ 235.350,00

R$ 92.070,00

R$ 149.884,26

R$ 207.648,25

R$ 684.952,51

Passagens aéreas e locações de veículos adquiridas para a equipe técnica 
dos projetos gerenciados pela Fundação no período de 2016 a 2019.
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GERENCIAMENTO DE COMPRAS

A Gerência de Compras é responsável pela 
realização das aquisições e contratações de 
serviços dos projetos geridos. A aplicação 
dos recursos públicos é feita com base nos 
princípios da Administração Pública, ou seja, 
de acordo com as diretrizes impostas pelas 
legislações vigentes.

Modalidade de compra

Dispensa de licitação

Pregão Eletrônico

Compra direta

Cotação Eletrônica

Inexigibilidade de licitação

Concorrência

Importação

Seleção pública

Tomada de preço

 TOTAL

2016

Quantidade

785

484

261

0

17

28

46

2

2

1.625

2017

Quantidade

721

359

217

13

14

16

5

7

3

1.356

2018

Quantidade

1.004

629

53

51

16

8

1

1

0

1.765

2019

Quantidade

991

1.140

15

0

37

17

6

3

1

2.206
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Bens Importados

Movimentações Internacionais

Ano

2016

2017

2018

2019

Total

Quantidade

7

7

8

6

28

Valor

R$ 231.021,34

R$ 1.413.693,16

R$ 341.716,37

R$ 1.118.650,48

R$ 3.061.479,03

Pagamentos no exterior
Ano

2016

2017

2018

2019

Total

Quantidade

9

14

4

2

29

Valor

R$ 57.535,34

R$ 92.234,14

R$ 16.453,04

R$ 16.029,69

R$ 182.252,11

Publicação de artigos em periódicos internacionais
Ano

2016

2017

2018

2019

Total

Quantidade

7

7

8

6

28

Valor

R$ 231.021,34

R$ 1.413.693,16

R$ 341.716,37

R$ 1.118.650,48

R$ 3.061.479,03

Participação em congresso/treinamento no exterior
Ano

2016

2017

2018

2019

Total

Quantidade

9

14

4

2

29

Valor

R$ 57.535,34

R$ 92.234,14

R$ 16.453,04

R$ 16.029,69

R$ 182.252,11

Ano

2016

2017

2018

2019

Total

Recursos Recebidos no exterior

-

R$ 231.021,34

R$ 631.902,36

R$ 1.903.984,83

R$ 2.766.908,53

Movimentações internacionais

R$ 260.394,36

R$ 1.765.238,65

R$ 1.046.961,48

R$ 3.075.729,14

R$ 6.148.323,63
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Almoxarifado
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Entrega de materiais na UFLA

Material de Consumo

Material permanente

Material perecível

Livros

Total

2016

932

109

42

17

1.100

2017

953

140

43

14

1.150

2018

1.220

195

68

64

1.547

2019

1.185

120

57

79

1.441

Valores dos materiais entregues na UFLA

Material de Consumo

Material permanente

Material perecível

Livros

Total

2016

932

109

42

17

1.100

2017

953

140

43

14

1.150

2018

1.220

195

68

64

1.547

2019

1.185

120

57

79

1.441

Bens doados/transferidos à UFLA

Material permanente

2016

109

2017

140

2018

   232

2019

148

Total

629
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PRESTAÇÕES DE CONTAS FINANCEIRA 

O Setor de prestação de contas é responsável pela elaboração de 
prestação de contas financeiras referentes à execução financeira/
orçamentária de Termos de Outorga, Contratos e Convênios, 
dentre outros, firmados com os órgãos de fomento sejam eles 
estaduais, nacionais ou internacionais como a FAPEMIG, FINEP, 
UFLA dentre outros.

A prestação de contas é um balanço financeiro no qual são 
apresentadas todas as transações financeiras realizadas durante 
o período de vigência do projeto que aconteceram para 
execução das atividades e é de grande importância, pois, expõe 
o compromisso, a publicidade e a transparência da gestão 
da Fundação. A prestação de contas pode ser parcial ou final 
dependendo da exigência do órgão financiador. Basicamente, as 
prestações de contas são compostas pelas seguintes informações:

• Receitas (entradas de recursos, bem como sua origem);
• Despesas (gastos detalhados);
• Notas fiscais;
• Comprovantes de pagamentos;
• Processos de compra (cópias);
• Extratos da conta bancária e dos rendimentos financeiros;
• Relação de bens e serviços adquiridos ou produzidos;
• Atestados de frequência dos bolsistas, dentre outras 
informações.

Prestações de conta financeiras elaboradas no período de 
2016 a 2019.

Instituição 

FAPEMIG – prestação final

FAPEMIG – complement. de PC

FINEP – prestação parcial

Projetos diversos parcial/final

Total

2016

36

15

3

28

82

2017

125

170

1

62

358

2018

43

223

0

56

349

2019

54

59

0

86

199

Ano

2016

2017

2018

2019

Total

Número de projetos Aprovados-

12

73

195

35

315

Prestações de conta financeiras aprovadas no período de 2016 
a 2019.
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DIVERSIDADE DO QUE SE FEZ 

EM 2019
• PROJETOS DE PESQUISA

• PROJETOS DE EXTENSÃO

• DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

• APOIO INSTITUCIONAL

• EVENTOS
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Projetos de Pesquisa
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Acordo 016/2013

A empresa VALE está fomentando o projeto intitulado: Definição de Área de Influência para Cavernas Ferruginosas: testes de parâmetros e
 proposição de novas metodologias - Departamento de Biologia – UFLA sob coordenação do Prof. Rodrigo Lopes no valor de R$ 488.750,00.
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Inaba do Cave - Japão Closani Cave - Romênia Caverna da Explosão, Xambioá, 

Tocantins

Serrado Ramalho, Bahia

Cupula del Murcielagos Cave, 
Guatemala

Guatemala Umajalanta Cave, Bolívia Iuiu, Bahia

Expedições nas cavernas para atividades do projeto. 

             Fonte: Arquivo pessoal do coordenador.
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Convênio 64/2017

A empresa Klabin financia o projeto intitulado: Evolução na obtenção de micro/nanofibrilas celulósicas utilizando pré-tratamentos químicos e enzimáticos 
sob a coordenação do Prof. Gustavo Tonoli do Departamento de Ciências Florestais no valor de R$223.623,60.

                                                                     Fonte: Arquivo pessoal do coordenador.
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Convênio 82/2018 
A empresa Proteca Biotecnologia Florestal financiou o projeto de pesquisa intitulado Indução a Calogênese, poliploidia e embriogênese somática em 
Tectona grandis L., valor R$29.512,77 coordenação Gilvano Ebling Brondani – DCF
 

 

 

Detalhe dos explantes inoculados em meio de enraizamento de Tectona 
grandis. 
(A) Exemplar de cada clone; 
(B) Sala de incubação; 
(C) Frasco contendo os explantes utilizados nessa etapa. 

Prof Gilvano conduzindo a pesquisa. 

             Fonte: Arquivo pessoal do coordenador.
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Convênio 194/2018

Sob coordenação do Prof. Antonio Chalfun Júnior a empresa BASF financiou o projeto de pesquisa intitulado: Respostas fisiológicas, bioquímicas e mole-
culares da cana-de-açúcar submetida à aplicação de Piraclostrobina no valor de R$193.200,00.

Atividades em laboratório. 

             Fonte: Arquivo pessoal do coordenador.
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Convênio 91/2019  
A empresa Syngenta está fomentando a pesquisa: Desenvolver formulações a base de compostos naturais moduladores de sabor em combinação com 
compostos antioxidantes a serem aplicados na água do despolpamento do café, para aumento da pontuação na classificação sensorial do café. Do Depar-
tamento de Engenharia – UFLA sob coordenação do Prof. Flávio Meira Bórem no valor de R$570.119,24.

 

 

 

                                  

Equipe Técnica

Cafés do experimento

             Fonte: Arquivo pessoal do coordenador.
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Convênio n. 92/2019 
Outra pesquisa financiada pela empresa Syngenta Acompanhar a população microbiana associada ao processamento de café, compreender seus papéis 
fisiológicos para melhorar a qualidade e a segurança, avaliar a eficiência do inóculo microbiano em diferentes variedades de café e áreas produtoras do 
Departamento de Biologia – UFLA sob coordenação do Profa. Rosane Freitas Schawn no valor de R$ 792.499,50.

 

 

Torulaspora delbrueckii (CCMA 0684)

Equipe TécnicaSelecionando frutos maduros

Fonte: Arquivo pessoal da coordenadora.
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Convênio 93/2019
O projeto intitulado em Avaliação em campo a efetividade de iscas contra a formiga cortadeira Atta sexdens para fins de emissão de laudo técnico para 
registro de produtos no MAPA, está sendo financiado pela Syngenta no valor R$344.000,00, sob coordenação do Prof. Ronald Zanetti Bonetti Filho do 
Departamento de Entomologia da UFLA.

   

Prof. Ronald conduzindo a pesquisa. 

             Fonte: Arquivo pessoal do coordenador.
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Convênio 134/2017 
  
O Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do Sul de Minas financiou o projeto intitulado: Conservação de Energia Elétrica nas bases de tratamento 
de água do SAAE do Sul de Minas Gerais no valor de R$45.804,50, sob coordenação do Prof. Fábio Domingues de Jesus do Departamento de Engenharia.

 

             Fonte: Arquivo pessoal do coordenador.

Prof. Fábio na execução do projeto.
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Convênio 213/2018  
O Serviço Florestal Brasileiro em parceria com a Universidade Federal de Lavras está desenvolvendo o projeto  Apoio técnico na recomposição da co-
bertura vegetal do extremo sul da Bahia e do norte do Espírito Santo, em apoio do Programa Arboretum, valor R$1.491.984,52 – coordenação Prof. Lucas 
Amaral – DCF.
   

Equipe Técnica em campo – Teixeira de Freitas - BA
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Convênio n. 113/2017
No Departamento de Ciências do Solo está sendo desenvolvido o projeto de pesquisa intitulado: Mecanismos fisiológicos, bioquímicos e moleculares 
relacionados com a eficiência de uso do nitrogênio em genótipos de tabaco financiados pela empresa Souza Cruz no valor de R$252.160,00 sob coordenação 
Douglas Ramos Guelfi e Valdemar Faquin.
   

 

  

             Fonte: Arquivo pessoal do coordenador.
Experimento para desenvolvimento do projeto. 
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Convênio 006/2019
A UFLA, em parceria com a empresa Suntory Global Innovation Center Limited celebrou um projeto intitulado: Mecanismo de formação de gemas e as-
sincronia durante o desenvolvimento reprodutivo do cafeeiro. O valor do investimento foi de R$237.900,00 e, está sendo executado sob a coordenação do 
Prof. Antônio Chalfun Júnior do Departamento de Biologia.

 
  
     
  
 

    
             Fonte: Arquivo pessoal do coordenador.

Equipe da empresa Suntory, áreas experimentais do projeto. 
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Convênio n. 107/2018
A empresa Souza Cruz também financia o projeto no Departamento de Agricultura -Consultoria Técnica nas Áreas de Melhoramento de Plantas e Tecno-
logia de Sementes no montante de R$388.900,00 sob coordenação Prof. Adriano Teodoro Bruzzi e Profa. Édila Vilela de Resende Von Pinho.
 

   

             Fonte: Arquivo pessoal do coordenador.

Experimento para desenvolvimento do projeto. 
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Convênios CEMIG P&D
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Convênios CEMIG P&D
A CEMIG por meio do seu Programa de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) visa incentivar a busca constante por inovações e fazer frente aos desafios 
tecnológicos do setor elétrico.
Assim, atua diretamente junto com as áreas técnicas da Cemig, apoiando-as no processo de identificação, elaboração e aprovação de projetos tecnológi-
cos, bem como na busca e consolidação de parcerias para a execução dos projetos.
A Universidade Federal de Lavras atua como executora de 3 projetos que estão sendo executados pelos Professores Paulo dos Santos Pompéu e Eduardo 
Van Den Berg do Departamento de Biologia da UFLA.

Prof. Eduardo Van Den Berg Prof. Paulo dos Santos Pompéu
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Convênio n. GT611
O Convênio CEMIG GT0611 tem como objetivo Descomissionamento da PCH Pandeiros: uma experiência inédita na América do Sul. Desenvolvimento 
de uma metodologia de índices de integridade biótica: peixes de riachos como indicadores de qualidade de água em bacias hidrográficas de empreen-
dimento hidrelétricos da CEMIG, está sob a Coordenação Geral do Prof. Eduardo Van Den Berg e a equipe técnica é composta pelos docentes: Gilberto 
Coelho/UFLA, Carla Ribas/UFLA, Paulo Pompéu, Marcos Calixto/PUC/Minas, Daniel/UFMG. O valor do investimento é de R$4.318.913,57.

   
 
   
 
 

  
             Fonte: Arquivo pessoal do coordenador.

Atividades de campo. 
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Convênio n. GT612
O Convênio CEMIG GT0612 intitulado  Importância de trechos de rios livres para o contexto ambiental em regiões de barramento: integrando novas tec-
nologias para o estudo da ictiofauna está sob a Coordenação Geral do Prof. Paulo dos Santos Pompéu e o valor para a sua execução é de R$ 4.427.885,81.
 

  

 

             Fonte: Arquivo pessoal do coordenador.

Atividades de campo. 
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Convênio n. GT635
O Convênio CEMIG GT0635 também está sob a Coordenação Geral do Prof. Paulo dos Santos Pompéu e tem como objetivo o uso de ferramentas inova-
doras para a detecção e monitoramento de peixes em ambiente de água doce. O valor do investimento é de R$ 2.132.555,37.
   
 

   

             Fonte: Arquivo pessoal do coordenador.

Atividades de campo. 
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PROJETOS FAPEMIG 
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FAPEMIG APQ 1053/15
O projeto APQ 1053/15 sob coordenação do Prof. Marx Leandro Naves Silva – DCS/UFLA tem como objetivo o desenvolvimento de metodologias, mo-
nitoramento e modelagem de atributos indicadores da qualidade do solo em relação às perdas de solo, água, nutrientes e carbono orgânico por erosão 
hídrica em sub-bacias de referencias nas Bacias Hidrográficas do Rio Grande e Jaguari e região. O valor do projeto é de R$57.225,00.
   
 

   Atividades de campo.

             Fonte: Arquivo pessoal do coordenador.
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FAPEMIG APQ 1399/15
 
 
O projeto APQ 1053/15 sob coordenação do Prof. Edson Ampélio Pozza, no valor de R$41.244,00 tem como título da pesquisa:Transmissão por sementes, 
manejo e relação da mancha aureolada do cafeeiro com nutrição mineral e variáveis climáticas.
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 FAPEMIG APQ 1100/15
Sob coordenação da Profa Patrícia Ferreira Ponciano do Departamento de Engenharia está sendo desenvolvido o projeto intitulado: Compósitos Cimen-
tícios Produzidos Com Resíduos Lignocelulósicos, esta pesquisa é no valor de R$58.998,00.
   

Profa Patrícia desenvolvendo as atividades 
em laboratório.

             Fonte: Arquivo pessoal da coordenadora.

Atividades do projeto.
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FAPEMIG CHE APQ 4020/16
O projeto CHE APQ 4020/16 financiado pela FAPEMIG com o objetivo destinado a apoiar a “Criação e Consolidação das Estruturas de Comunicação e 
Divulgação da Ciência”. Outra proposta, com a finalidade de estimular a divulgação da cultura empreendedora, também foi aprovada pela Fapemig em 
2017. Juntos, os projetos tem o objetivo de apoiar ações de divulgação científica em diferentes formatos, por meio da produção de material jornalístico e 
educativo que divulgue os conhecimentos gerados na UFLA para a sociedade em geral. Entre os produtos dos projetos estão vídeos, reportagens espe-
ciais sobre pesquisas, postagens nas redes sociais, criação da revista Ciência em Prosa, realização da exposição fotográfica “Ciência em Imagem”, entre 
outras iniciativas. Para a execução do projeto foi investido um valor de R$162.493,15 e está sob coordenação de Ana Elisa Ferreira Alvim da Silva.
 

Fonte: Arquivo pessoal – Ana Elisa Alvim

Identidade visual para identificar as ações do projeto. 

Ações do projeto. 
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Fonte: Arquivo pessoal – Ana Elisa Alvim

Ações do projeto. 

Divulgação de resultados
 de pesquisas desenvolvidas na UFLA
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FAPEMIG APQ 1733/16

Recuperação do solo e potencial de regeneração natural das áreas afetadas pela deposição de rejeitos de mineração na região de Mariana – MG,  R$ 
196.407,75 sob coordenação do Prof. José Roberto Soares Scolforo.

             Fonte: Arquivo pessoal do coordenador.

Atividades do projeto.
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FAPEMIG RDP 0073/18

Estudos taxonômicos e moleculares de espécies cavernícolas do gênero Hyalella: Descrição de novas espécies e produção de chave pictórica R$ 196.407,75 
sob coordenação da Profa Alessandra Angélica de Pádua Bueno – Departamento de Biologia.
 

   
 
   

             Fonte: Arquivo pessoal da coordenadora.

Atividades de campo. 

Profa Alessandra e equipe técnica do projeto. 
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FAPEMIG RDP 0079/18
Morcegos cavernícolas no Quadrilátero Ferrífero: padrões de movimentação em APPs e áreas de influência de atividade mineradora sob coordenação do 
Prof. Renato Gregorin no valor de R$ 413.243,25.

 

             Fonte: Arquivo pessoal do coordenador.

Gruta Mastodonte – um dos locais da pesquisa.
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FAPEMIG RDP 0092/18
Título: Besouros predadores (Carabidae) em cavernas: estado do conhecimento e descrição de espécies troglóbias no valor R$235.585,67, sob coordena-
ção da Profa Letícia Maria Vieira do Departamento de Biologia

 

 
   

 

             Fonte: Arquivo pessoal da coordenadora.

Profa. Letícia realizando as atividades de pesquisa do projeto . Atividades de campo. 
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FAPEMIG APQ 01316-16 
Estudo da participação das neurotransmissões glutamatérgica e nitrérgica no Córtex Insular sobre as respostas cardiovasculares desencadeadas pelo 
estresse por restrição agudo em ratos. No valor 50.557,50 sob coordenação do Prof. Fernando Henrique Ferrari Alves do Departamento de Medicina Ve-
terinária.
   

   

Atividades de laboratório. 

             Fonte: Arquivo pessoal do coordenador.
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FAPEMIG APQ 2927/16
Por meio do projeto APQ 2927/16, sob coordenação da Profa Daniele Meirelles – DAE/UFLA que teve como objetivo identificar Ações empreendedoras de 
servidores e agentes públicos como base propulsora para o desenvolvimento local. Comesta pesquisa foi possível identificar mais de 20 ações empreende-
doras que vêm mudando a realidade do ensino nas escolas municipais, da Educação Infantil ao Ensino Fundamental, em cinco municípios do sul de Minas 
Gerais.  O valor destinado ao projeto foi de R$ 29.054,13.

             Fonte: Arquivo pessoal da coordenadora.

Profa Daniela Meirelles.  
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Projetos de Extensão
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Convênio 213/2018
Este projeto tem como objetivo Viabilizar o desenvolvimento do projeto de Extensão intitulado “Promoção em Saúde Animal no município de Lavras e 
região”, está sob coordenação geral do Prof. Rodrigo Norberto Pereira – DMV.
 

Reunião para alinhamento das ações 
na execução do projeto entre a equipe de 
Coordenação do Hospital Veterinário e 
equipe FUNDECC, 
contando com a presença do 
Coordenador Prof. Rodrigo Norberto Pe-
reira e Chefe do Departamento 
Prof. Antônio Carlos Lacreta Júnior.

Hospital Veterinário – DMV/UFLAAtividades do projeto. Fonte: Google



70

Convênio 019/2019 
O Convênio 019/2019 foi celebrado com o objetivo de Reestruturação e ampliação da cafeteria escola (CafEsal) da Universidade Federal de Lavras, sob 
coordenação do Prof. Luiz Gonzaga de Castro Júnior, com recursos financeiros previstos de R$ 2.093.929,51.
 

             Fonte: Arquivo pessoal do coordenador.

Prof. Luiz Gonzaga com a Equipe Técnica.  

Prof. Scolforo 
Reitor da UFLA visitando a Cafeteria Escola.  

Treinamento dos integrantes 
da equipe para atuarem na Cafe-

teria.

Governador de Minas Gerais 
Sr. Romeu Zema em visita no InovaCafé na 

UFLA.
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Convênios dos Laboratórios
No intuito de fortalecer as atividades de extensão do Departamento de Fitopatologia três projetos foram celebrados:

Convênio 143/2019 
Com o objetivo do Fortalecimento das atividades de extensão do Setor de Nematologia do Departamento de Fitopatologia, sob coordenação do Prof. 
Vicente de Paulo Campos no valor de R$ 2.951.538,50;

Prof. Vicente, coordenador do 
Convênio143/2019 com a equipe técnica.
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Convênio 144/2019 
No intuito do “Fortalecimento das Atividades de Extensão do Centro de Indexação de Vírus de Minas Gerais (CIV-MG) do Departamento de Fitopatologia 
- UFLA” sob coordenação da Profa. Antônia Figueiras no valor de R$1.235.000,00

Profa. Antônia, coordenador do Convênio144/2019 
realizando as atividades em laboratório.
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Convênio nº 146/2019 
Fortalecimento das Atividades de Extensão do Laboratório Multiusuário de microscopia eletrônica e 
análise ultraestrutural - LME sob coordenação do Prof. Eduardo Alves, no valor de R$ 392.675,00; 

   

Prof. Eduardo, coordenador do Convênio146/2019
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Convênio 133/2019
Este convênio tem como objetivo apoiar a ampliação da inserção regional e redução da evasão nos cursos de graduação, por meio do Processo Seletivo 
de Avaliação Seriada (PAS). A coordenador geral é de Chrystian Teixeira Rocha e, o valor é de R$11.381.950,00 com vigência até 2026. 
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Convênio 167/2018
Com o objetivo de apoiar o Programa de Desenvolvimento Institucional de Inovação e Empreendedorismo da UFLA- INBATEC foi celebrado o Convênio 
167/2018, no valor de R$975.000,00 sob coordenação do Prof. Paulo Henrique Montagnana Vicente Leme do Departamento de Administração.
   
 
   

Atvidades realizadas no INBATEC.

             Fonte: Arquivo pessoal do coordenador.
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Desenvolvimento 
Institucional 
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FINEP Referência: 0194/12 - Convênio: 01.12.0489.00
Sob coordenação da Pró-Reitoria de Pesquisa, o projeto intitulado “Plano de Desenvolvimento Institucional da Infraestrutura de Pesquisa da UFLA” teve 
o aporte de recurso no valor de R$3.853.110,00 com o objetivo de construir o Centro de Pesquisa em Gado de Leite - CEPELEITE e adquirir equipamentos 
como: sistema de microscopia confocal e, o robô e acessórios para automatizar as atividades de ordenha, gestão do rebanho e caracterização do leite.
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FINEP Referência: 0650/13 - Convênio: 01.17.0046.00
O projeto intitulado “Plano de Desenvolvimento Institucional da Infraestrutura de Pesquisa da UFLA” teve o aporte de recurso no valor de R$3.741.246,00 
com o objetivo de realizar duas obras na Universidade: prédio do Setor de Ecologia e Conservação e o Centro de Biodiversidade e Recursos Genéticos 
sob coordenação da Pró-Reitoria de Pesquisa.

Centro de Biodiversidade e Recursos Genéticos
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FINEP Referência: 0058/16 - Convênio: 01.12.0489.00
O projeto visa criar infraestrutura com perfil multiusuário para oferecer qualificação em métodos computacionais para pesquisas que demandam elevada 
capacidade de processamento de dados nos diferentes departamentos e programas de pós-graduação da UFLA e suporte nas áreas de simulação de 
materiais reais e em química de base, bem como nas áreas de física, ciências agrárias, ciência dos alimentos, ciência da computação, dentre outras. O valor 
do investimento é de R$2.799.678,80 sob coordenação da Pró-Reitoria de Pesquisa – Prof. Teodorico de Castro Ramalho.
 

Equipamento importado - Sistema de Espectrometria (ICP-
-MS) no valor de R$438.322,80
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FINEP Referência: 0501/1 - Convênio: 01.17.0030.00
Este projeto tem como objetivo “Aquisição e manutenção de equipamentos de alto custo para o laboratório de microscopia eletrônica e análise ultraes-
trutural da UFLA” e foi aprovado um valor de R$ 3.618.844,99 sob coordenação do Prof. Eduardo Alves – DFI. 

Microscópio eletrônico de varredura
Imagem do inseto em MEV
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CEMIG PEE
De 2017 a 2019 a UFLA foi contemplada em três Chamadas Públicas 001/2016,  001/2017 e 019/2018 do Projeto de Eficiência Energética (PEE) da Compa-
nhia Energética de Minas Gerais (Cemig) sob Coordenação do Prof. Joaquim Paulo da Silva  do Departamento de Física da UFLA. 
Este projeto de desenvolvimento institucional, realizado por intermediação da FUNDECC, no valor total de R$4.260.258,23 permitiu uma modernização no 
Campus Universitário, que contribuirá para uma maior eficiência energética e uma economia anual de energia elétrica.
 

Coordenador do projeto recebendo a placa 
de encerramento do projeto.

Reunião técnica para alinhamento do projeto entre a equipe da DEODE, Funda-
ção e UFLA, com a presença do Coordenador do projeto Prof. Joaquim Paulo da 

Silva e Marcelo Arriel Rezende.
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Convênio 108/2018 – Extensão - Eventos 
O Convênio 108/2018 tem o objetivo de fortalecer as atividades de Extensão na Universidade Federal de Lavras por meio da promoção de eventos. Sob 
coordenação do Pró-Reitor de Extensão e Cultura Prof. João José Granate de Melo Sá, já foram promovidos mais de 220 eventos desde o início do convê-
nio e, já foi contabilizado o montante de R$1.246.957,24. Esses eventos envolvem toda a comunidade acadêmica e têm como objetivo promover congres-
sos nacionais e internacionais, seminários, ciclos de estudos, debates científicos, ambos envolvendo a difusão da ciência. 
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Apoio Institucional 
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13.1. Jantar dos Ex-alunos
   

13.2 Apoio Institucional
Como já mencionado anteriormente, a FUNDECC apoia a UFLA nas mais diversas atividades, sejam elas de ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento 
institucional. Esse apoio financeiro se faz por meio de aquisição de equipamentos permanentes, dentre outros e, no ano de 2019 este apoio direto foi no 
valor de R$119.368,57.

Evento comemorativo aos 111 anos da UFLA.
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Galax 
Programa de Prospecção de Projetos
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Galax – Programa de Prospecção de Projetos
O cenário econômico atual indica a redução dos recursos para pesquisa e manutenção das infraestruturas. Nesse contexto, a FUNDECC propõe um Pro-
grama de C, T & I, com o intuito de promover uma transformação econômica, social e cultural. O programa é alicerçado em 3 principais objetivos gerais, 
cada qual com seus objetivos específicos:

1. Auxiliar a universidade na criação de valores, e na transformação do conhecimento e da tecnologia incipiente.
 Disponibilizar para a UFLA todo o suporte operacional necessário em processos relacionados à ciência, tecnologia e inovação;
 Auxiliar pesquisadores e setores da universidade que tiverem interesse em parcerias privadas, assegurando seus interesses perante o mercado.
2. Apoiar programas universitários, e proporcionar a sustentabilidade de infraestruturas relacionadas com o Projeto de C, T & I.

 Criar uma relação positiva entre a universidade e as empresas, garantindo a sustentabilidade de determinadas pesquisas, laboratórios, programas 
e demais infraestruturas.

3. Inserir novas tecnologias no mercado. Iniciando um impacto socioeconômico positivo e promovendo a sustentabilidade da universidade e da Fun-
dação.
 Promover projetos e ações de grande impacto socioeconômico;
 Viabilizar a criação e a manutenção de uma equipe de planejamento e inovação, priorizando a sustentabilidade do Programa de C, T & I;
 Criar, participar ou estimular empresa de base tecnológica com fins lucrativos, apoiando o ecossistema local de inovação e de empreendedorismo. 
Em resposta a esse cenário e para atender esses objetivos, surge o programa GALAX.

Programa GALAX 
A GALAX é uma iniciativa que tem como propósito facilitar a conexão entre as empresas e Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs). De um lado, estão 
as ICTs com inúmeros recursos como equipamentos, know-how, laboratórios e profissionais qualificados. Do outro lado, estão as empresas privadas com 
infinitas oportunidades e grandes demandas tecnológicas. A GALAX veio para desenvolver este elo e identificar as demandas, as oportunidades e oferecer 
as tecnologias, patentes e serviços disponíveis nas ICTs. 
Assim, com o intuito de atender aos objetivos gerais e específicos do programa de C, T & I da FUNDECC, nossa principal missão é conectar o mercado e 
as instituições de ciência e tecnologia por meio de soluções inovadoras para o desenvolvimento do Brasil. Além disso, temos como visão ser reconhecida 
como uma marca geradora de inovação e, para tal, nossa pedra fundamental é pautada com os seguintes  valores; Agilidade, Confiabilidade, Conhecimen-
to, Ética e Sustentabilidade. Desse modo, a GALAX apresenta um programa de ações destinadas a cumprir com sua missão. 
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Ações Programa GALAX
 De modo a reafirmar seu comprometimento com os objetivos gerais e específicos da “Política de Inovação da FUNDECC”, o programa GALAX 
implementou uma série de ações. Cada uma dessas ações foi criteriosamente selecionada e implementada em um momento oportuno, com o intuito de 
estabelecer melhor eficácia em sua execução. 
Em pouco mais de  seis  meses, a contar da data da implementação e lançamento do programa GALAX, no dia 30 maio de 2019,  nove ações já foram 
implementadas e estão em execução, detalhadas a seguir:

Lançamento e Implementação GALAX

 
Prof. Rilke Tadeu Fonseca de Freitas - Diretor Executivo da FUNDECC realizando a abertura do lançamento do programa GALAX.

 



92

Prof. José Roberto Soares Scolforo (Magnífico reitor da Universidade Federal de Lavras), representantes UFLA e equipe FUNDECC / GALAX no 
lançamento do programa GALAX. 

No dia 30 de maio de 2019, com mais de 230 participantes, o programa GALAX foi oficialmente apresentado à comunidade acadêmica da Universidade 
Federal de Lavras e principais agentes do ecossistema de inovação. Na ocasião, os participantes do evento puderam conhecer o programa, o planejamen-
to e projetos previstos para 2019, bem como, o cenário atual para a conexão da ciência com o mercado, por meio de informações sobre o marco legal de 
inovação e cases de sucesso no mercado. 
 “Iniciativas como a da GALAX promovem a aproximação da Universidade com a Indústria e também do Estado com as regiões. Ao investir nas vocações 
de cada região, fazemos com que essa cadeia de produção fique cada vez mais importante e desenvolvida. ” (Victor Becho – Subsecretário de Ciência, 
Tecnologia e Inovação do Estado de MG).

Workshops 

O programa GALAX ofereceu três workshops com o objetivo de informar e capacitar pesquisadores, a fim de aumentar suas conexões e transformar seus 
conhecimentos em soluções inovadoras para o mercado. 
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No primeiro workshop, foi abordado identidade do pesquisador e expectativas do mercado. Na segunda etapa, foram elaborados portfólios de cada pes-
quisador e dadas orientações sobre a maneira correta de fazer a precificação e a remuneração dos projetos. Por fim, na última etapa, foi apresentado trilha 
de processos da UFLA, trâmites, documentos e o pipeline de prospecção da GALAX.
Em 2019, foram realizadas, ao todo, 7 edições, compreendidas nos módulos I e II, contando com 85 participantes. 

 

Atendimento Personalizado 
Além da abordagem via workshops, identificou-se a necessidade de um atendimento individual e personalizado, de modo a atender demandas especificas 
dos pesquisadores. No primeiro contato, o projeto GALAX é apresentado, posteriormente são identificadas as demandas dos pesquisadores e é proposto 
um plano de ação dentro de nossas diretrizes. 

Participantes da 5º edição do Workshop 1.0 GALAX
Imersão para desenvolvimento de portfólio

 profissional na 1a edição do Workshop 2.0 GALAX.
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Em 2019, foram mais de 250 atendimentos personalizados somando milhares de ideias positivas. Sempre regado por um cafezinho, discutimos e apresen-
tamos aos pesquisadores possibilidades de conectar suas ideias às demandas do mercado.

  

Escritório de Negócios - Mercado 
O programa GALAX, também estende suas atividades para apresentação e divulgação do nome UFLA para além do mundo acadêmico, atuando como um 
escritório de negócios. Desse modo, no atendimento de cada empresa realizado pela GALAX, a estrutura e atividades da Universidade são apresentadas 
em uma jornada de imersão ao mundo UFLA. 
Assim, é a trilha empreendedora da Universidade, compreendendo dentre outras atividades a visita ao parque tecnológico, ponto forte para atração de 
possíveis parceiros de negócios em seu Ecossistema de Inovação. Diversas empresas de renome nacional e internacional tiveram a oportunidade de parti-
cipar da trilha empreendedora e conhecer um pouco mais da UFLA, como o grupo Roullier, grupo Sura, Magneti Marelli, SIS consultoria, Bayer, Agroceres, 

Atendimento aos professores Marcio Lara (DZO) e Marluce Ro-
drigues Pereira (DCC) juntamente com Edson Barbosa (repre-
sentante CISCO Rio Innovation Center) e equipe GALAX.
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Accenture, Omnilogic, Dupont do Brasil, TIMAC, Alltech, Agro Brasil, CISCO, Stone, Biovalens, Ceres Tecnologia, Invivo Biotec, Milky Sense e Garupa. 
Além disso, a iniciativa foi apresentada a representantes do governo estadual e federal, e autoridades de renome nacionais e internacionais, tais como: 
Victor Becho (Subsecretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de MG), Luís Claudio Rodrigues França (Diretor do Departamento de Apoio à 
Inovação para Agropecuária), Paulo Oliveira Junior (Presidente Instituto Renovo e ex-vice-presidente BM&F BOVESPA). 

 

  
Visita ao Parque Tecnológico UFLA com representantes SIS Consultoria, grupo 

SURA,
 integrantes do CIMOB-UFLA e equipe do programa GALAX.

Apresentação trilha empreendedora da Universidade Federal 
de Lavras pela equipe GALAX e prof. Paulo Henrique Leme 
(Coordenador INBATEC-UFLA) para Paulo Oliveira Junior e 

empresa Zeester.
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Atuação no Ecossistema Nacional de Inovação 
O programa GALAX também busca atuar ativamente no ecossistema nacional de inovação por meio do desenvolvimento de parcerias, participação em 
eventos e disseminando o programa nas instituições externas à UFLA.  
Em 2019, foram celebradas parcerias estratégicas com diversas Instituições, com destaque para CPQd e Fundep. Foi apresentado o programa GALAX para 
representantes estratégicos da Capes, Biotechtown, e BTC group. Além disso, houve a participação da equipe nos workshops da Rota 2030 e Sillicon Valey 
Conference, buscando o fortalecimento do networking e, também a busca de oportunidades em tendências do mercado. 

   

Desenvolvimento de Processos
Na tentativa de agilizar os trâmites e facilitar a comunicação com nossos parceiros, desenvolveu-se o pipeline de processos, prevendo a padronização de 
todas as etapas de tramitação: FUNDECC – ICT – Empresa. Essa cadeia de processos é fruto de um alinhamento interno e do estreitamento do contato 

Equipe GALAX na Biotechtown em 
Belo Horizonte para desenvolvimento de

 parcerias estratégicas.

Apresentação do programa GALAX à representantes da Capes 
em  Brasília/DF.
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com a UFLA, nossa principal parceira, por meio de Pró-Reitorias e Diretorias. 
Dessa forma, a gestão do pipeline foi pautada na lisura dos processos e focados na agilidade das tramitações. Buscando a implementação das parcerias 
público-privadas dentro do menor prazo possível, além de acompanhar todas as etapas dentro de uma esfera pública, o ritmo e dinâmica do mercado. 

Projetos de Pesquisa e Extensão
Uma das formas de se consolidar a parceria público-privada é por meio de acordos para o desenvolvimento de projetos de pesquisa. A empresa apresenta 
uma demanda ou um problema e, em contato com o pesquisador, é estabelecido um plano de ação técnico, podendo gerar novas tecnologias, redução 
de custos e melhoria na qualidade. Desse modo, ocorrem investimentos em projetos na universidade, financiando a aquisição e manutenção de equipa-
mentos, insumos, pagamento de bolsas de Iniciação Científica e pós-graduação, dentre outros. 
 O programa GALAX tem um papel importante nesse processo. O desenvolvimento do pipeline de processos busca agilizar os trâmites, acompa-
nhar a parte burocrática das celebrações dos instrumentos, oferecer aportes especializados, prover assessoria jurídica, do início ao fim dos processos.
Em 2019, tivemos o acompanhamento de diversos projetos, que juntos somam mais de R$ 1 milhão em recursos, os quais destacamos: TIMAC, Bravet, 
Accenture, Omnilogic e Laboratório de Análises e Patologias de Sementes da UFLA. Alguns em fase de tramitação e outros em fase final de celebração, 
conquistando assim, resultados positivos, reduzindo o período de tramitação em mais de 50%, consolidada a agilidade de que o mercado precisa.

Propostas comerciais
As propostas comerciais buscam identificar necessidades do mercado e transbordar para o ambiente da Universidade de modo a criar, capturar e entregar 
valor. Assim, todo conhecimento e expertises, muitas vezes estancados na Universidade podem criar vida por meio de um estreitamento com o mercado.  
A equipe técnica do programa GALAX se encarrega de intermediar essa relação de modo a conciliar o atendimento das demandas do mercado às espe-
cificidades das normas da Universidade, assegurando assim um acordo estritamente amparado pela legalidade e ética. 

Centro de Formação GALAX 
O Centro de Formação GALAX visa identificar as expertises dos pesquisadores de modo a auxiliar na disseminação deste conhecimento por meio de cur-
sos, palestras e workshops ao mercado e sociedade. 
Sempre amparado pelas diretrizes do Marco Legal de C, T & I de 2016(*1)  e das resoluções internas das ICT´s de origem do pesquisador, a equipe GALAX 
auxilia no “empacotamento” completo do curso, o que significa auxiliar os pesquisadores desde a estruturação, precificação até sua prospecção. Desse 
modo, os pesquisadores podem ampliar suas possibilidades de conexão com o mercado além da tranquilidade de atenderem todas as exigências legais. 
Dentre os cursos em tramitação, destaque para o programa de formação “Escuela de negocios y liderazgo para cafeteros – Mesoamérica”.

 (*1)-Validado na Lei 13.243, de 11 de janeiro de 2016.
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Programa GALAX como proponente de projetos 
O Programa GALAX busca também a prospecção de projetos como proponente. O desenvolvimento desses projetos busca atender demandas da FUN-
DAÇÃO e/ou mercado. 
Dentre os projetos propostos, se destacam o Semear e o projeto de Pista de Testes de Veículos Autônomos, que juntos somam aproximadamente R$ 200 
milhões em recursos a serem prospectados. 

Reunião de apresentação do modelo de negócios do 
Centro de Formação GALAX para Diretoria Executiva 

FUNDECC.
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Representantes da Universidade Federal de Lavras, FUNDECC / 
GALAX, Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomu-
nicações (CPQD) e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento (MAPA), em reunião de planejamento e alinhamento do 

projeto  SemeAr em Campinas.
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Foto da equipe.

Projeto Lavras Vôlei
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Projeto Lavras Vôlei
Em 2019, houve a continuidade do projeto Lavras Vôlei, a FUNDECC/FAEPE em parceria com SADA Cruzeiro (que fez a cessão dos atletas para a disputa 
da Superliga B – Campeonato Estadual) e, por meio da Lei de Incentivo (Projeto Esportivo n. 2018.02.0019) obteve o aporte de recursos da CEMIG no valor 
de R$219.340,00.

Esse projeto, sob a coordenação geral do Prof. Marcelo de Castro Teixeira do Departamento de Educação Física da UFLA tem por objetivo de difundir o 
voleibol e a cultura esportiva na cidade de Lavras, por meio de ações sociais e da criação e manutenção de uma equipe profissional de voleibol. 

Para execução do projeto houve o apoio de várias instituições parceiras como: Prefeitura Municipal de Lavras, Universidade Federal de Lavras, Lavras Tênis 
Clube, SADA Cruzeiro Vôlei, Federação Mineira de Voleibol e, algumas empresas que apoiaram por meio de patrocínios como: Jornal O Tempo, Super-
mercados BH, KAC Ensino de Idiomas Ltda, Verde Campo, Unilavras, Academia Treino Fitness, Alcance Fisioterapia, Unimed, ACIL e Art Mídia.

 

   

             Fonte: Arquivo pessoal do coordenador.
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Convênios CEMIG P&DGESTÃO DE RECURSOS 
HUMANOS   
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GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - Participação em Reuniões, Cursos, Palestras  e 
Treinamento 

Participação em reuniões na FAPEMIG 
19/03/2019 – Aconteceu uma reunião na sede da FAPEMIG com os representantes das Fundações de Apoio de Minas Gerais com o objetivo de alinhar 
algumas ações entre as instituições. Nessa reunião o Prof. Vinicius Cantarelli participou representando a FUNDECC.
 

24/04/2019 – Com o objetivo de esclarecer a respeito do novo sistema implantado na FAPEMIG foi promovido um treinamento para os parceiros das 
Fundações de Apoio para utilização dos Módulos de Treinamento dos Sistemas de Informação da FAPEMIG, as colaboradoras Elizabeth C. R. Abreu e 
Aparecida M. A. Andrade participaram do treinamento.

  



104

Participação no FAIPES
 
A décima segunda edição do Faipes – Encontro Anual de Dirigentes de Fundações de Apoio às Instituições Públicas de Ensino Superior de Minas Gerais 
– foi realizada nos dias 17 e 18 de junho, na UFMG, em Belo Horizonte (MG) e, contou com a participação do Prof. Rilke - Diretor Executivo; Hélio Ribeiro 
– Diretor Administrativo Adjunto e Prof. Vinicius Cantarelli – Diretor Adjunto Científico e da Thayná M. Oliveira – assistente jurídico.
 

18/12/2019 – Houve também uma reunião na FAPEMIG em que o obje-
tivo foi proporcionado pela FAPEMIG, visando estabelecer novas óticas 
para as fundações de apoio e novas adaptações demandadas pelas mu-
danças normativas, com destaque para a necessidade de implementação 
do compliance nas fundações. Participaram desta reunião Thayná Mayara 
Oliveira e Renata Flávia da Silva.
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Capacitação in-Company: Integridade
 

 

Participantes do FAIPES.

Participantes do evento

De 02 a 05 de julho de 2019 aconteceu em Juiz de Fora/MG a 
Capacitação in-Company: Integridade. Esse treinamento foi pro-
movido pela FADEPE com o objetivo de capacitar e orientar sobre 
a implantação de um Programa de Integridade na Fundações de 
Apoio. Nesse treinamento a Thayná Mayara Oliveira (Setor Jurí-
dico) e Renata Flávia da Silva participaram como representantes 
da FUNDECC e FAEPE além de representantes da FAPED, FAUF, 
FCM, FUNDEP e IPEAD.
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347         R$23.080.857,01

Desempenho da Fundação de Apoio na Gestão 
e valores agregados para a UFLA: 

Projetos gerenciados

158         
Colaboradores em projetos

3.183         R$4.604.596,95
Bolsas concedidas

217         R$590.558,53
Bolsas a servidores da UFLA

2.206         
Processos de compras

R$ 1.626.172,59Bens permanentes doados a UFLA

R$ 119.368,57Apoio Institucional a UFLA
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R$1.118.650,48

199

Aquisição de Bens Importados

Pagamentos de publicação de artigos 
em periódicos internacionais

Recursos recebidos do exterior

Prestações de contas financeiras envia-
das as Intituições de Fomento

Projetos disponibilizados no Portal da 
Transparência

R$17.393,10
R$1.903.984,83

905
Prestações de contas financeiras

APROVADAS 35

Destinados a UFLA devido a Taxa de Ressarcimento 
pelo uso do nome e imagem nos projetos

Recursos destinados a obras na UFLA R$1.728.062,28
R$94.828,41
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Convênios CEMIG P&DDEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
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