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Componentes do relatório
● Atividades Realizadas
● Administração Orçamentária
● Análise e Prospectiva



Parte I
Atividades Realizadas



● Manutenção e aquisições
○ Renovação notebooks Sala 12 (09); PCs Gabinetes (05), Secretaria (04), Salas de aula (04), 

Sala de pesquisa (02), CEI (07); Monitores nas Coordenações (03), Gabinete 12 (02), 
Secretaria (03); Cadeiras giratórias (06), Cadeiras fixas (34); Telefones novos em Gabinetes 
e Secretaria; Ventiladores em Salas de aula etc.

○ Manutenção predial, resolvendo goteiras no prédio dos gabinetes.

● Realocação de TVs e Datashows
● Com início das obras em 2020:

○ Unificação das secretarias em uma única Secretaria da Facc.
○ Interrupção do uso do auditório da Facc.
○ Salas de estudo como prioridade no prédio central (duas salas).
○ Sala de reuniões preparada para videoconferência com equipamento provisório.
○ Bebedouro e sofás no prédio dos Gabinetes.

Atividades de infra-estrutura



Atividades acadêmicas
● Iniciativas, também em conjunto com Coordenações:

○ CBN.
○ Participação em eventos acadêmicos e inserção docente.
○ Apoio à realização da Semana da Facc, pré e pós-evento.
○ Seminário, Denis Maracci (Unicamp): Novas Tecnologias e Mundo do Trabalho 

no Brasil.
○ Professoras estrangeiras (Marina Kabat, Ianina Harari).
○ Realização de oficinas em parceria com mestrados (Nvivo, Análise de Discurso, 

Redação Científica).
○ Gestão em Saúde Pública e Privada com parceria da FACC com Prefeitura e 

HU.
○ Organização de vídeos aos discentes e empresários durante a pandemia.
○ Curso aos Docentes sobre metodologias ativas.
○ Oficina de gravação e edição de vídeo-aula.



Atividades de gestão e administrativas

● Apoio aos processos eleitorais internos.
● Comunicação nas redes sociais (FB, Instagram), site e e-mail.
● Avaliação dos serviços da Secretaria.
● Avaliação dos nossos estagiários pelas organizações Concedentes.

○ Câmara de Graduação, Direção, TPs e Profa. Gisele.

● Atividades da Direção junto à Reitoria
○ Pareceres, Relatórios e Comissões

● Câmaras:





Atividades de gestão e administrativas

● Avanços nos trabalhos das Câmaras
○ Indicadores de evasão, retenção e reprovação nas graduações: plano de ação até 2025.

■ Ação dificultada com o prognóstico de evasão por efeito da pandemia.
○ Consolidação da Coordenação de Extensão, dados e seu regimento: modelo 10% ch.
○ Produção científica, atividades acadêmicas, planejamento CAPES.
○ Reunião de trabalho da Câmara de Gestão em fevereiro de 2020

■ Planos dificultados pela pandemia.

● Agenda estratégica
○ PIT/RIT como instrumentos de gestão dos Departamentos.

■ Desafio de distribuição racional das tarefas nos Departamentos.
○ Fomento do debate sobre portfólio e capacidades da Facc por meio de estudos.

■ A atuação das Câmaras de graduação e pesquisa e agenda PIT/RIT evidenciou 
obstáculos tangentes ao quantitativo e qualitativo do portfólio.



Atividades de integração interna e externa

● Gestão & Desenvolvimento na Rábio CBN.
● Critt.
● Fadepe.
● Cead.
● HU e Prefeitura (a desenvolver).
● Sebrae (a desenvolver, parceria congelada).
● Tribuna (produção de texto, parceria congelada).
● Outras iniciativas congeladas

○ Projeto educacional de integração Facc-Organizações.
○ Outros órgãos de interesse.



Parte II
Administração Orçamentária



Exercício 2019
Exercício 2019 Crédito Executado Saldo

Dotação  R$             202.622,50  R$        140.972,76  R$                 61.649,74

Consumo  R$                 93.977,50  R$            33.404,95  R$                 60.572,55

Base  R$                 60.177,50  R$                          -   R$                 60.177,50

Almoxarifado  R$                 30.774,63  R$            30.379,48  R$              395,15

Material de Consumo  R$                       -   R$                          -   R$                       -  

Reembolsos  R$              490,00  R$                       490,00  R$                       -  

Utilização de veículos  R$                  2.535,37  R$                 2.535,47  R$                0,10

Capital  R$            108.645,00  R$        107.567,81  R$                  1.077,19



Exercício 2020
Exercício 2020 Crédito Executado Saldo

Dotação  R$                  124.673,00  R$                  4.322,88  R$                 120.350,12

Consumo  R$        124.673,00  R$                  4.322,88  R$               120.350,12

Base  R$                  117.823,00  R$                          -   R$               117.823,00

Almoxarifado  R$              6.500,00  R$                  3.972,88  R$          2.527,12

Material de Consumo  R$                       -   R$                          -   R$                       -  

Reembolsos  R$                       -   R$                          -   R$                       -  

Taxa de inscrição  R$                  350,00  R$                        350,00  R$                       -  

Utilização de veículos  R$                       -   R$                          -   R$                       -  

Capital  R$                       -   R$                          -   R$                       -  



Recursos provenientes dos MBAs

MBAs FACC Turma 2019 Turma 2020 Total em 31/maio/2020

Receita Bruta  R$               496.574,05  R$                105.760,27  R$                   602.334,32

FACC  R$                 37.243,05  R$               7.932,02  R$                    45.175,07



Parte III
Análise e Prospectiva



Fatores estratégicos conforme relatório 01
● 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.



● Cenário econômico, político e sanitário: 
○ Curto prazo: ERE.

● Impacto social e articulação ensino/pesquisa/extensão com setores 
estratégicos da região de JF (médio e longo)

○ Desenvolver pesquisa científica e tecnológica socialmente referenciada e 
organicamente articulada.

○ Formar indivíduos com qualidade na graduação, lato sensu e stricto sensu.
○ Promover transferência de conhecimento e tecnologia por meio da extensão.

● Câmaras
○ Câmara de gestão: reflexão sobre como ampliar a presença Docente na FACC.
○ Câmara de graduação: avaliação de conhecimentos, habilidades e capacidades.
○ Câmara de pós-graduação e pesquisa: apoio para o planejamento 2021/2024.

● Avanços das agendas de portfólio e PIT/RIT
○ Comissão de aperfeiçoamento de processo e instrumento: distribuição das tarefas.
○ Discussão na Unidade sobre a necessidade de redução e racionalização do portfólio.

Fatores estratégicos a partir do relatório 02


