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Parte I

Atividades Realizadas



Atividades de infra-estrutura
● Ocupação imediata da Facc expandida (pequenas obras de reforma, pintura, mobília e

equipamentos)

○ 5 salas de aula (13 a 17)

○ salas de estudo individual e em grupo

○ DA e Xerox

○ Sala de pesquisa para os mestrados

● Manutenção das salas de aula, mobília e equipamentos

● Modificação da disposição física das secretarias e coordenações

● Reestruturação de gabinetes

○ Liberação de mais um gabinete

○ Trocas de PCs e cadeiras com problemas

● Reinauguração da Sala 01

● Reforma da sala dos Diretórios Acadêmicos com nova pintura e sofá



Atividades acadêmicas

● Apoio às seguintes iniciativas:

● Participação em eventos nacionais e internacionais

● Inserção acadêmica de professores da Facc

● Professora estrangeira

● Debate político

● Manutenção do Profiap

● Celebração dos 30 anos do Bacharelado em Administração

● Visitas técnicas (4)

● Realização de oficinas em parceria com mestrado acadêmico (Nvivo, R)

● Apoio a eventos de extensão promovidos por docentes



Atividades de gestão e administrativas

● Garantia de realização de eleições para todas posições eletivas

● Apoio aos processos eleitorais internos

● Apoio à oferta das especializações

● Curso de primeiros socorros

● Criação das Câmaras

● Atuação nas redes sociais



Atividades de integração interna e

externa

● Gestão & Desenvolvimento, Rábio CBN

● Critt

● Fadepe

● Cead

● HU



Parte II

Administração

Orçamentária



Exercício 2018 Crédito Executado Saldo

Dotação R$ 180.036,91 R$ 166.656,47 R$ 13.380,44

Consumo R$ 45.296,29 R$ 32.788,51 R$ 12.507,78

Almoxarifados R$ 23.509,12

Material de consumo R$ 4.023,80

Reembolsos R$ 2.390,00

Utilização de veículos R$ 2.865,59

Capital R$ 134.740,62 R$ 133.867,96 R$ 872,66

Exercício 2019 Crédito Executado Saldo

Dotação R$ 175.830,90 R$ 17.025,12 R$ 158.805,78

Consumo R$ 97.185,90 R$ 17.025,12 R$ 80.160,78

Almoxarifados R$ 14.922,77

Material de consumo R$ -

Reembolsos R$ -

Utilização de veículos R$ 2.102,35

Capital R$ 78.645,00 R$ - R$ 78.645,00



2018/2019

Planilhas detalhadas aqui

Ou aqui:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m1MIDkAL6LQZxNk48X1U9cZQaWvA-

g8o1jPkuuxo0nQ/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m1MIDkAL6LQZxNk48X1U9cZQaWvA-g8o1jPkuuxo0nQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m1MIDkAL6LQZxNk48X1U9cZQaWvA-g8o1jPkuuxo0nQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m1MIDkAL6LQZxNk48X1U9cZQaWvA-g8o1jPkuuxo0nQ/edit?usp=sharing


Análise

Prospectivas



Fatores estratégicos

● Cenário econômico-político

● Recursos próprios complementares

● Impacto social e articulação ensino/pesquisa/extensão com setores estratégicos da

região de JF

● Avanço das câmaras com respeito a indicadores e táticas sobre retenção e evasão

● Previsão de obras na Facc expandida

● Docentes/carga horária
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