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O presente Relatório de Gestão foi elaborado de
acordo com as exigências do Código de Processo
Civil – Lei . / ; da Lei . /  e
alterações; do Decreto nº . / , da Portaria
Interministerial nº. . /  e demais normativas
aplicáveis à relação entre as Instituições Federais de
Ensino Superior – IFES e suas fundações de apoio.
Retrata a prestação de contas das atividades
realizadas pela Fundação de Apoio e
Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão -
Fadepe no exercício de , 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 Fadepe é credenciada junto ao MEC/MCTI para ser fundação de apoio da Universidade Federal
de Juiz de Fora -  Processo . / -  e autorizada para apoiar o Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais - Processo . / -

 e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia – Processo
. / - . Além desses credenciamentos a Fadepe também participou de editais

específicos, sendo credenciada via GAT/MG da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas
Gerais/EPAMIG – Processo SEI nº. . . / - , da Fundação Ezequiel
Dias/FUNED – Processo SEI nº. . . / - , da Fundação Centro de
Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais/HEMOMINAS - Processo SEI nº.

. . / -  e da Agência de Inovação do Leite e Derivados/Polo do Leite –
Processo SEI nº. . . / - . 
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PALAVRA
DA DIREÇÃO

O ano de  marca um ponto de inflexão ante o cenário da Pandemia COVID- 9, em
que novas oportunidades surgiram a partir do advento da vacinação e a recuperação da
estabilidade em nosso sistema de saúde, o que permitiu, em certa medida, a retomada
de atividades econômicas importantes, inclusive que tocam as relações de ensino,
pesquisa e extensão no bojo da universalidade e transversalidade das Instituições
Federais de Ensino Superior. As ações da Fundação, diante desse contexto, pautada
na segurança dos colaboradores, manteve o modelo semipresencial para algumas
atividades, sustentando outras, ainda, em meio remoto, objetivando a preparação para
a retomada dos trabalhos presenciais em .

Também no sentido de contenção de gastos, a Fundação trabalhou ao longo de 
para sua realocação em um ambiente físico no Campus da UFJF, de modo a melhorar a
acessibilidade da comunidade acadêmica, assim como viabilizar espaço minimamente
adequado ao desenvolvimento de suas ações.  

O processo de transformação digital, percebida ao longo da Pandemia, também
alcançou a esfera das atividades desempenhadas pela Fadepe, que motivou esforços
para a aplicação de um sistema online de controle financeiro e contábil que iniciou sua
primeira fase de implementação em , com vistas a customização em , a fim
de torná-lo mais acessível às coordenações de projetos. A expectativa em /
é seguir na integração com o sistema em desenvolvimento da própria Fundação para
gestão de projetos, como meio de ampliar a capacidade de resposta às demandas de
execução, monitoramento e prestação de contas.
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PALAVRA
DA DIREÇÃO

Com um crescimento tímido, em captação de projetos, o que podemos perceber é que a
Fadepe melhorou seu desempenho, mesmo ainda registrando déficit em suas
operações, entretanto, em uma proporção significativamente inferior ao de , o que
sugere um movimento de recuperação de sua sustentabilidade econômica.
O relatório de gestão apresentará os resultados de . De uma forma geral a
Fundação obteve resultado aceitável, diante de todo contexto adverso que os anos de

 e  trouxeram. A ampliação de parcerias e projetos de inovação foram
propulsores para a manutenção da Fundação. Enfatiza-se também o papel da Fadepe
em apoiar a UFJF com a antecipação de recursos em capital de giro para execução de
diversos projetos de ensino, pesquisa e extensão que permitiram manter seu
compromisso institucional.
Nossa expectativa é que os próximos anos sigam um curso melhor com a reconstrução
de uma política de Estado comprometida com investimentos na Educação e para a
Ciência. 

Desejamos uma boa leitura! 

José Humberto Viana Lima Junior
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VISÃO
Conectar inovação e

sociedade em busca de
competências

transformadoras

MISSÃO
Promover soluções para
potencializar o ensino,
a pesquisa, a extensão

e a inovação

VALORES
Transparência,

Respeito, Lealdade,
Responsabilidade,

Dedicação

DESENHO
ORGANIZACIONAL
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DESENHO
ORGANIZACIONAL

O desenho organizacional de  está configurado
conforme ilustração esboçada com a reconfiguração
de atividades de gestão de pessoas e tecnologia da
informação, que foram suprimidas e, em parte,
terceirizadas. Isto foi necessário, com vistas a
sustentabilidade econômica e manutenção dos
processos e operações essenciais à Fadepe. A
expectativa para  é a retomada de novas frentes
de atuação na gestão interna, com fins ao
fortalecimento das atividades operacionais e de
governança.

CONSELHOS

DIREÇÃO FrontBack

Contratos e Convênios
Fapemig
Inovação

ESCRITÓRIO DE PROJETOSDESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL

 
JURÍDICO

 
CONTABILIDADE

 
FINANCEIRO

 
SUPORTE

Curador
Fiscal
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A FADEPE 
EM MOVIMENTO

A Fundação tem envidado os melhores esforços para ampliar seus horizontes, mantendo diálogo
com as esferas Federal, Estadual e Municipal, alcançando resultados de apoio na captação de
projetos relevantes para a UFJF e a Sociedade. Além disso, também sustentou o firme propósito de
dar apoio as ações da Universidade no enfrentamento da COVID-  ao longo de .

Dentre as diversas tratativas, a Fadepe tem orgulho institucional de ter sido reconhecida pelo
Ministério Público Estadual para atuar em cooperação técnica junto a Coordenadoria Regional das
Promotorias de Meio Ambiente da Bacia do Rio Paraíba do Sul. Este trabalho proporcionará a
UFJF a oportunidade de participar de projetos em ações extensionistas e de pesquisa que
impactam a comunidade de diversos municípios mineiros.

Também, desde , em um trabalho iniciado pela Prefeitura de Juiz de Fora, por meio da
Plataforma de Bioquerosene da Zona da Mata, a Fadepe permaneceu apoiando em  o
amadurecimento das relações entre o Ministério da Infraestrutura, por meio da Secretaria de
Aviação Civil, mantendo apoio técnico que viabilizasse a consolidação de um projeto de estudos
acerca das alternativas do setor aéreo relacionados ao uso de SAF Susteinable Aviation Fuels , um
importante marco ao posicionamento da UFJF para as pesquisas em combustíveis renováveis.

A Fadepe atuou em apoio a UFJF na captação de projetos junto a Secretaria de Educação do
Estado de Minas Gerais, com uma perspectiva na ordem de R$  milhões em projetos para
execução nos próximos  meses. Certamente, a realização desses projetos trará impacto para
diversas unidades acadêmicas e a comunidade discente.
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A FADEPE 
EM MOVIMENTO

A Unidade EMBRAPII INERGE da UFJF também recebeu apoio da Fundação em  para sua
instalação, tendo o compromisso de oferecer suporte aos momentos iniciais de suas atividades. A
Fadepe considera que a Unidade tem papel institucional fundamental para a consolidação dos
trabalhos em rede entre Instituições Federais de Ensino Superior nas relações de projetos de
inovação em resposta às necessidades de todo o complexo econômico nacional dependente de
avanços nas tecnologias de eficiência energética.

Desde  a Fundação tem estabelecido contato com a Mercedes-Benz em Juiz de Fora, no
intuito de aproximar a indústria automobilística e seus dilemas tecnológicos ao Campus
Universitário. Em , a Fundação ampliou esta relação e trabalhou para celebrar acordo de
parceria com a empresa em todo território nacional com foco na implementação de serviço de
consultoria em gestão da cultura da inovação junto a Faculdade de Administração e Ciências
Contábeis. A Expectativa é que em  o termo de cooperação seja assinado.

Em  o Instituto Federal de Rondônia IFRO  e a Secretaria de Agricultura do Estado de
Rondônia procuraram a Fadepe para solicitar seu credenciamento ao IFRO com a finalidade de
gerenciar o projeto de implantação do Laboratório de Qualidade do Leite. Nossa grata surpresa, foi
a recomendação da Fundação por sua experiência junto a Embrapa Gado de Leite e
reconhecimento na qualidade da prestação de contas. Este projeto trará mais recursos para a
sustentabilidade da Fundação, o que gerará benefícios indiretos a UFJF com a redução gradual, ao
longo dos anos nas despesas operacionais e administrativas aos projetos.

A Fundação manteve em  suas ações de apoio para captação de projetos junto a Prefeitura de
Juiz de Fora, na interlocução em diversas secretarias, no intuito de compreender os dilemas
municipais e as possíveis respostas dadas pelas potencialidades acadêmicas.
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NOSSOS
PROJETOS

PR
OJ

ET
OS

Em  a Fadepe gerenciou quatrocentos e dez projetos que
representaram o esforço da UFJF e demais instituições apoiadas
autorizadas. Este número representa uma sinalização do aumento
aproximado de % em relação a  sustentando o impacto
positivo ao tripé do Ensino, Pesquisa e Extensão. A Fadepe tem
apreço por todos os projetos que gerencia. Para o trabalho de gestão
administrativa e financeira, a Fadepe organiza seu escritório de
projetos em três pastas, a saber, projetos Fapemig  projetos de
tecnologia e inovação  e projetos por convênios e contratos em geral.
A seguir listamos três exemplos de projetos que representam esta
segmentação. Avante!
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NOSSOS
PROJETOS

O projeto é provindo da parceria entre o Ministério
do Turismo – MTUR e a Universidade Federal de
Juiz de Fora – UFJF e contempla a realização de
pesquisas, análises, composição e planejamento
de um acervo digital, composto basicamente por
informações, imagens, áudios, vídeos e outros de
domínio público ou de uso cedido.  

O objetivo da pesquisa consiste na formação de
um acervo de informações, imagens, áudios,
vídeos e outros de domínio público ou de uso
cedido, referentes a símbolos nacionais e
personalidades regionais e nacionais das cinco
regiões brasileiras, de referência na constituição
histórico-cultural do Brasil, para a posterior
concessão do uso de tal acervo a parceiros
privados. 

Segundo o Ministério do Turismo MTUR, ,
o turismo cultural compreende as atividades
turísticas relacionadas à vivência do conjunto de
elementos significativos do patrimônio histórico e
cultural e dos eventos culturais, valorizando e
promovendo os bens materiais e imateriais da
cultura.   

Levantamento, estudo e planejamento de
acervo digital para o desenvolvimento do
turismo cívico brasileiro 
Coordenadora: Professora Mariana Chaves Pimentel 

Banco de dados e relatório com
levantamentos e analises dos símbolos
nacionais 
Banco de dados e relatório com
levantamentos e analises históricas sobre
as regiões brasileiras e suas personalidades 
Banco de dados e relatório com
levantamentos e analises de 
personalidades representativas das 
macrorregiões do Brasil 
Banco de dados e relatório com as formas
de apresentação de cada símbolo e
personalidade componente do acervo 
Planilha dos custos de apresentação de
cada objeto do acervo esperado. 

À exceção do Distrito Federal, onde o turismo
cívico movimenta  mil visitantes por ano
Pinheiro, , entre brasileiros e

estrangeiros, esse segmento é, de modo geral,
pouco explorado no Brasil. Assim, esse Plano
de Trabalho justifica-se por seu intuito de
subsidiar o fomento a um segmento turístico de
grande potencial em todas as regiões do país,
utilizando-se basicamente de informações,
imagens, áudios ou vídeos de domínio público
ou com cessão de uso para aproveitamento
turístico.  

A pesquisa ora em projeto almeja alcançar os
resultados  
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NOSSOS
PROJETOS

O objetivo deste trabalho visa a criação de uma
solução modular capaz de integrar sensores com
diversas funcionalidades pontuais necessárias em
uma cidade inteligente. Para isso é necessário
criar uma rede inteligente robusta e econômica de
aquisição, processamento e tratamento desses
dados.  
A quantidade de dados capaz de se adquirir,
processar e transmitir utilizando o G com uma
ferramenta de integração é gigantesca. É uma
tecnologia diz disruptiva que cria a oportunidade
de ofertas de serviços até então não disponíveis
no mercado. A integração dessa malha de
comunicação G permitirá o uso de IoT internet
das coisas  junto com a infraestrutura já existente
da distribuição e iluminação pública para fornecer
serviços já existentes com mais qualidade e ainda
criar uma rede de expansão de serviços por parte
da empresa através de novos produtos e parcerias
tanto com empresas públicas e privadas.
A metodologia utilizada para alcançar esse
objetivo é baseada no desenvolvimento de
sistemas específicos, modulares, inteligentes e
interconectáveis  que  estará operando  sobre uma  

Desenvolvimento de um Framework para
Cidades Inteligentesatravés de Smart
Meters Modulares integrados às Redes
de Distribuição e Iluminação Ulizando a
Tecnologia G 
Coordenador: Professor Leonardo de Mello Honório 

rede de última geração de sensores, com
softwares de inteligência artificial para o
processamento, tratamento e armazenamento
de dados além da busca inteligente de
informações.
Uma característica principal da metodologia
prevista é a modularidade. Através deste
paradigma será possível integrar de forma
rápida, segura, econômica e versátil diversos
tipos de sistemas inteligentes gerando uma rede
modular e expansível. Os módulos serão
divididos entre básico e complementar. O
módulo básico prevê a medição de tensão e
corrente nos pontos de iluminação, terão um
sensor de GPS para geolocalizar cada unidade
instalada de forma automática, um sensor de
luminosidade capaz de detectar características
da lâmpada no poste qual ele está instalado e a
possibilidade de aquisição de diversos outros
tipos de dados com o auxílio dos módulos
complementares. Os módulos complementares
serão responsáveis por aumentar a captação e
capilaridade de dados e informação na rede.
São propostos várias funcionalidades, como por
exemplo, o modo de Transmissão local, módulo
da antena G, módulo de sensoriamento e
módulo de processamento. O módulo de
transmissão local prevê a comunicação entre os
módulos básicos até uma central de
processamento e distribuição, que seria um
módulo do sistema G.

13

Relatório de Gestão da Fadepe - Exercício 2021 (0877390)         SEI 23071.925570/2022-90 / pg. 15Anexo Relatório de Gestão 2021 da Fadepe (0953189)         SEI 23071.903102/2022-29 / pg. 15



NOSSOS
PROJETOS

Avaliar dados clínicos-epidemiológicos dos
pacientes hospitalizados por COVID- 9 na
em Juiz de Fora, representativos da Zona da
Mata Mineira  
Obter o genoma completo de linhagens virais
representavas após sequenciamento, a partir
de alíquotas de amostra de secreção de trato 

Os objetivos específicos da atual proposta são
dotados de caráter inovador, com abordagens não
comumente utilizadas entre as várias propostas
que buscam soluções para o enfrentamento da
pandemia de COVID- 9 entre os nossos pares.
Nossa equipe, multidisciplinar, está fortemente
engajada no enfrentamento, a começar pela ação
voluntária em início de atividade de
disponibilização de infraestrutura laboratorial e de
recursos humanos no diagnóstico molecular da
doença em apoio ao sistema de saúde pública do
Estado de Minas Gerais. Assim, destacamos como
objetivos específicos a partir dos desdobramentos
da obtenção de coleção de espécies e
características clínicas e epidemiológicas dos
pacientes reiteramos que proposta foi submetida
a apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa
envolvendo seres humanos da UFJF  

Aspectos epidemiológicos e moleculares
da COVID-  na Zona da Mata Mineira,
construção de vetorrecombinante com
potencial para vacina oral e interferência
do Sars-cov-  na estrutura da
microbiotado trato respiratório superior,
com implicações na evolução da doença. 
Coordenador: Professor Cláudio Galuppo Diniz 

Identificar nos genomas obtidos, baseado
na literatura, genes codificadores para
proteínas de SARS-CoV-  com potencial
vacinal, realizar amplificação e clonagem
dos genes candidatos em vetores de
expressão heteróloga   
Avaliar a expressão e estabilidade dos
vetores construídos a partir linhagens de
Bactérias do Ácido Láctico para uso como
vacinais orais contra SARS-CoV-   
Obter DNA metagenômico representativo e
sequenciamento metataxonômico a partir de
alíquotas dos espécimes clínicos para
comparação da estruturada microbiota do
trato respiratório superior dos indivíduos
com diagnostico positivo de COVID- 9 e
daqueles portadores de síndrome
respiratória por outras etiologias negativos
no teste molecular para detecção de
SARS-CoV-   
Determinar a carga de S. pneumoniae, H.
influenza, M. pneumoniae, N. catarralis,
Enterobacteriaceae, Staphylococcus, a
partir do DNA metagenômicoobdo para
correlação da quantificação bacteriana com
os dados metataxonômicos e condição
clínica dos indivíduos com diagnostico
positivo de COVID- 9ou síndrome
respiratória por outras etiologias. 

respiratório superior de pacientes com suspeita
clínica e indicação de diagnóstico por PCR em
tempo real, para avaliação da diversidade
genética do SARS-CoV-  em amostras
positivas  
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NOVOS
PROJETOS
POR
ESFERA

NOSSOS
PROJETOS

privado
: 
: 

público estadual
: 
: 

público federal
: 
: 

público municipal
: 
: 

Internacional
: 
: 

A fundação identificou a tendência de elevação de novos
projetos na ordem de aproximadamente 7  novos projetos
a mais em relação a . Contribuíram a este cenário
favorável, essencialmente, os recursos de fomento público
estadual. Recursos da esfera pública municipal também
indicaram aumento em .
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NOSSOS
PROJETOS

NOVOS
PROJETOS
INICIADOS
POR
ATIVIDADE

Bolsas Eventos Extensão Institucional P&D Pesquisa
: 
: 

: 
: 

: 
: 

: 
: 

: 
: 

: 
: 

Lato Sensu Stricto Sensu Serviços Outros
: 
: 

: 
: 

: 
: 

: 
: 

Ainda neste contexto, a Fadepe identificou
dos 9 novos projetos um aumento nas
realizações daqueles associados a pesquisa,
p&d, stricto sensu e serviços.
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NOSSOS
PROJETOS

PROJETOS EM
EXECUÇÃO POR
ORIGEM DE
FOMENTO

privado
: 
: 

público estadual
: 
: 

público federal
: 
: 

público municipal
: 
: 

Internacional
: 
: 
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NOSSOS
PROJETOS

PROJETOS EM
EXECUÇÃO POR
ORIGEM DE
FOMENTO

Bolsas Eventos Extensão Institucional P&D

R$ . .

R$ . .

R$ . R$ . R$ .

Pesquisa

R$ . .

: R$ . .
: R$ . .

R$ .
R$ .

R$ . .
R$ .

Lato Sensu Stricto Sensu Serviços Outros

R$ .

R$ . . R$ . .

R$ .

Sobre os recursos gerenciados a Fadepe percebeu
estabilidade em volume de recursos recebidos nos fomentos
aos projetos. Em especial, pode-se perceber que os
recursos de origem de pesquisa foram os que mais
cresceram em relação a .

R$ .
R$ .

: R$ .
: R$ .

R$ .
R$ .

R$ . .
R$ .

R$ . .
R$ . .

R$ . .
R$ .

R$ . .
R$ . .
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R$ . .

R$ . .

R$ . .

.  processos

 processos

 processos

NOSSOS
PROJETOS

Processos de
aquisições

48

Volume de recursos
em aquisições

19

Volume de processos
em aquisições

Sobre os recursos destinados a
processos de aquisições, a Fadepe
percebeu leve aumento na quantidade
de processos, apesar de observar valor
menor em relação a . Isto indica
alguma estabilidade. Entretanto, em
relação a 9, os valores ainda
permanecem significativamente
menores. Algo também esperado pela
saída dos projetos associados ao
CAED.

Relatório de Gestão da Fadepe - Exercício 2021 (0877390)         SEI 23071.925570/2022-90 / pg. 21Anexo Relatório de Gestão 2021 da Fadepe (0953189)         SEI 23071.903102/2022-29 / pg. 21



ANEXOS

Demonstrativos contábeis
Parecer de auditoria externa
Indicadores de desempenho
Parecer do Conselho Fiscal

Aprovação do Conselho Curador
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ANEXO: DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS
21

Relatório de Gestão da Fadepe - Exercício 2021 (0877390)         SEI 23071.925570/2022-90 / pg. 23Anexo Relatório de Gestão 2021 da Fadepe (0953189)         SEI 23071.903102/2022-29 / pg. 23



ANEXO: DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS
22

Relatório de Gestão da Fadepe - Exercício 2021 (0877390)         SEI 23071.925570/2022-90 / pg. 24Anexo Relatório de Gestão 2021 da Fadepe (0953189)         SEI 23071.903102/2022-29 / pg. 24



ANEXO: DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS
23

Relatório de Gestão da Fadepe - Exercício 2021 (0877390)         SEI 23071.925570/2022-90 / pg. 25Anexo Relatório de Gestão 2021 da Fadepe (0953189)         SEI 23071.903102/2022-29 / pg. 25



ANEXO: DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS
24

Relatório de Gestão da Fadepe - Exercício 2021 (0877390)         SEI 23071.925570/2022-90 / pg. 26Anexo Relatório de Gestão 2021 da Fadepe (0953189)         SEI 23071.903102/2022-29 / pg. 26



ANEXO: DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS
25

Relatório de Gestão da Fadepe - Exercício 2021 (0877390)         SEI 23071.925570/2022-90 / pg. 27Anexo Relatório de Gestão 2021 da Fadepe (0953189)         SEI 23071.903102/2022-29 / pg. 27



ANEXO: DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS
26

Relatório de Gestão da Fadepe - Exercício 2021 (0877390)         SEI 23071.925570/2022-90 / pg. 28Anexo Relatório de Gestão 2021 da Fadepe (0953189)         SEI 23071.903102/2022-29 / pg. 28



ANEXO: DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS
27

Relatório de Gestão da Fadepe - Exercício 2021 (0877390)         SEI 23071.925570/2022-90 / pg. 29Anexo Relatório de Gestão 2021 da Fadepe (0953189)         SEI 23071.903102/2022-29 / pg. 29



ANEXO: DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS
28

Relatório de Gestão da Fadepe - Exercício 2021 (0877390)         SEI 23071.925570/2022-90 / pg. 30Anexo Relatório de Gestão 2021 da Fadepe (0953189)         SEI 23071.903102/2022-29 / pg. 30



ANEXO: DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS
29

Relatório de Gestão da Fadepe - Exercício 2021 (0877390)         SEI 23071.925570/2022-90 / pg. 31Anexo Relatório de Gestão 2021 da Fadepe (0953189)         SEI 23071.903102/2022-29 / pg. 31



ANEXO: DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS
30

Relatório de Gestão da Fadepe - Exercício 2021 (0877390)         SEI 23071.925570/2022-90 / pg. 32Anexo Relatório de Gestão 2021 da Fadepe (0953189)         SEI 23071.903102/2022-29 / pg. 32



ANEXO: DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS
31

Relatório de Gestão da Fadepe - Exercício 2021 (0877390)         SEI 23071.925570/2022-90 / pg. 33Anexo Relatório de Gestão 2021 da Fadepe (0953189)         SEI 23071.903102/2022-29 / pg. 33



ANEXO: DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS
32

Relatório de Gestão da Fadepe - Exercício 2021 (0877390)         SEI 23071.925570/2022-90 / pg. 34Anexo Relatório de Gestão 2021 da Fadepe (0953189)         SEI 23071.903102/2022-29 / pg. 34



ANEXO: DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS
33

Relatório de Gestão da Fadepe - Exercício 2021 (0877390)         SEI 23071.925570/2022-90 / pg. 35Anexo Relatório de Gestão 2021 da Fadepe (0953189)         SEI 23071.903102/2022-29 / pg. 35



ANEXO: DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS
34

Relatório de Gestão da Fadepe - Exercício 2021 (0877390)         SEI 23071.925570/2022-90 / pg. 36Anexo Relatório de Gestão 2021 da Fadepe (0953189)         SEI 23071.903102/2022-29 / pg. 36



ANEXO: DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS
35

Relatório de Gestão da Fadepe - Exercício 2021 (0877390)         SEI 23071.925570/2022-90 / pg. 37Anexo Relatório de Gestão 2021 da Fadepe (0953189)         SEI 23071.903102/2022-29 / pg. 37



ANEXO: DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS
36

Relatório de Gestão da Fadepe - Exercício 2021 (0877390)         SEI 23071.925570/2022-90 / pg. 38Anexo Relatório de Gestão 2021 da Fadepe (0953189)         SEI 23071.903102/2022-29 / pg. 38



ANEXO: DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS
37

Relatório de Gestão da Fadepe - Exercício 2021 (0877390)         SEI 23071.925570/2022-90 / pg. 39Anexo Relatório de Gestão 2021 da Fadepe (0953189)         SEI 23071.903102/2022-29 / pg. 39



ANEXO: DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS
38

Relatório de Gestão da Fadepe - Exercício 2021 (0877390)         SEI 23071.925570/2022-90 / pg. 40Anexo Relatório de Gestão 2021 da Fadepe (0953189)         SEI 23071.903102/2022-29 / pg. 40



ANEXO: DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS
39

Relatório de Gestão da Fadepe - Exercício 2021 (0877390)         SEI 23071.925570/2022-90 / pg. 41Anexo Relatório de Gestão 2021 da Fadepe (0953189)         SEI 23071.903102/2022-29 / pg. 41



ANEXO: DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS
40

Relatório de Gestão da Fadepe - Exercício 2021 (0877390)         SEI 23071.925570/2022-90 / pg. 42Anexo Relatório de Gestão 2021 da Fadepe (0953189)         SEI 23071.903102/2022-29 / pg. 42



ANEXO: PARECER DE AUDITORIA EXTERNA
41

Relatório de Gestão da Fadepe - Exercício 2021 (0877390)         SEI 23071.925570/2022-90 / pg. 43Anexo Relatório de Gestão 2021 da Fadepe (0953189)         SEI 23071.903102/2022-29 / pg. 43



ANEXO: PARECER DE AUDITORIA EXTERNA
42

Relatório de Gestão da Fadepe - Exercício 2021 (0877390)         SEI 23071.925570/2022-90 / pg. 44Anexo Relatório de Gestão 2021 da Fadepe (0953189)         SEI 23071.903102/2022-29 / pg. 44



ANEXO: PARECER DE AUDITORIA EXTERNA
43

Relatório de Gestão da Fadepe - Exercício 2021 (0877390)         SEI 23071.925570/2022-90 / pg. 45Anexo Relatório de Gestão 2021 da Fadepe (0953189)         SEI 23071.903102/2022-29 / pg. 45



ANEXO: PARECER DE AUDITORIA EXTERNA
44

Relatório de Gestão da Fadepe - Exercício 2021 (0877390)         SEI 23071.925570/2022-90 / pg. 46Anexo Relatório de Gestão 2021 da Fadepe (0953189)         SEI 23071.903102/2022-29 / pg. 46



ANEXO: INDICADORES DE DESEMPENHO
45

Relatório de Gestão da Fadepe - Exercício 2021 (0877390)         SEI 23071.925570/2022-90 / pg. 47Anexo Relatório de Gestão 2021 da Fadepe (0953189)         SEI 23071.903102/2022-29 / pg. 47



ANEXO: INDICADORES DE DESEMPENHO
46

Relatório de Gestão da Fadepe - Exercício 2021 (0877390)         SEI 23071.925570/2022-90 / pg. 48Anexo Relatório de Gestão 2021 da Fadepe (0953189)         SEI 23071.903102/2022-29 / pg. 48



ANEXO: INDICADORES DE DESEMPENHO
47

Relatório de Gestão da Fadepe - Exercício 2021 (0877390)         SEI 23071.925570/2022-90 / pg. 49Anexo Relatório de Gestão 2021 da Fadepe (0953189)         SEI 23071.903102/2022-29 / pg. 49



ANEXO: INDICADORES DE DESEMPENHO
48

Relatório de Gestão da Fadepe - Exercício 2021 (0877390)         SEI 23071.925570/2022-90 / pg. 50Anexo Relatório de Gestão 2021 da Fadepe (0953189)         SEI 23071.903102/2022-29 / pg. 50



ANEXO: INDICADORES DE DESEMPENHO
49

Relatório de Gestão da Fadepe - Exercício 2021 (0877390)         SEI 23071.925570/2022-90 / pg. 51Anexo Relatório de Gestão 2021 da Fadepe (0953189)         SEI 23071.903102/2022-29 / pg. 51



ANEXO: INDICADORES DE DESEMPENHO
50

Relatório de Gestão da Fadepe - Exercício 2021 (0877390)         SEI 23071.925570/2022-90 / pg. 52Anexo Relatório de Gestão 2021 da Fadepe (0953189)         SEI 23071.903102/2022-29 / pg. 52



ANEXO: INDICADORES DE DESEMPENHO
51

Relatório de Gestão da Fadepe - Exercício 2021 (0877390)         SEI 23071.925570/2022-90 / pg. 53Anexo Relatório de Gestão 2021 da Fadepe (0953189)         SEI 23071.903102/2022-29 / pg. 53



ANEXO: INDICADORES DE DESEMPENHO
52

Relatório de Gestão da Fadepe - Exercício 2021 (0877390)         SEI 23071.925570/2022-90 / pg. 54Anexo Relatório de Gestão 2021 da Fadepe (0953189)         SEI 23071.903102/2022-29 / pg. 54



ANEXO: PARECER DO CONSELHO FISCAL
53

Relatório de Gestão da Fadepe - Exercício 2021 (0877390)         SEI 23071.925570/2022-90 / pg. 55Anexo Relatório de Gestão 2021 da Fadepe (0953189)         SEI 23071.903102/2022-29 / pg. 55



ANEXO: APROVAÇÃO DO CONSELHO CURADOR
54

Relatório de Gestão da Fadepe - Exercício 2021 (0877390)         SEI 23071.925570/2022-90 / pg. 56Anexo Relatório de Gestão 2021 da Fadepe (0953189)         SEI 23071.903102/2022-29 / pg. 56



www.fadepe.org.br

Relatório de Gestão da Fadepe - Exercício 2021 (0877390)         SEI 23071.925570/2022-90 / pg. 57Anexo Relatório de Gestão 2021 da Fadepe (0953189)         SEI 23071.903102/2022-29 / pg. 57



Relatório de Gestão da Fadepe - Exercício 2021 (0877390)         SEI 23071.925570/2022-90 / pg. 58Anexo Relatório de Gestão 2021 da Fadepe (0953189)         SEI 23071.903102/2022-29 / pg. 58


	Anexo Relatório de Gestão 2021 da Fadepe (0953189)

