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O presente Relatório de Atividades 2019 
é o resultado do apoio da Fundação aos 
projetos de pesquisa, ensino, extensão, 
desenvolvimento institucional, científico 

do Código Civil – Lei 13.105/2015; da Lei 
8.958/94 e alterações; Resolução CUNI/
UFLA 004/2018.

e tecnológico e de estímulo à inovação. Foi
elaborado de acordo com as exigências
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FAEPE

A FAEPE - Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão é uma instituição de 
direito privado sem fins lucrativos criada em 1976. Está localizada no Campus Históri-
co da UFLA e desde então, desempenha atividades de apoio ao ensino, pesquisa e 
extensão.
Sua missão é de promover o apoio institucional à UFLA – Universidade Federal de 
Lavras, a qual está credenciada para este fim.
Compõem a infraestrutura da FAEPE, a Casa de Hospedagem Alvorada, que hospeda 
variados prestadores de serviços, dentre eles consultores, professores e pesquisa-
dores de outras instituições e, a Rádio Universitária, que se destaca como um dos 
principais canais de informação da comunidade universitária para mais de 40 mu-
nicípios das regiões Sul, Oeste de Minas e Campo das Vertentes. 
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INSTITUIÇÃO CREDENCIADA

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 presenciais e cinco na 
modalidade a distância, 33 mestrados acadêmicos e nove mestrados profissio-
nais e 23 de doutorado, nas diversas áreas do conhecimento. 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. 

A FAEPE é a Fundação de Apoio credenciada a Universidade Federal de Lavras e 
reconhecida pelos Ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia, Inovações 
e Comunicações - MEC/MCTIC, confirmando, assim, sua regularidade para atuar 
como Fundação de Apoio. 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 determi-
nações 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 16, de 12 de maio de 2016, publicada no Diário Oficial da 
União - Seção 1 N 92, em 16 de maio de 2016.
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O controle das atividades desenvolvidas pela FAEPE é realizado interna e externa-

mente à instituição. No âmbito interno, é controlada e fiscalizada pelo seu Conselho 

Deliberativo (CD) e Conselho Fiscal, órgãos superiores da Fundação. Conforme o 

artigo 23 do Estatuto, o Conselho Deliberativo, 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, supervi-

sionar 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 FAEPE, relativos a cada 

exercício.

MECANISMOS DE 
CONTROLE
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O Conselho Deliberativo da FAEPE fiscaliza a aplicação da proposta orçamentária 

anual, o balanço e o relatório do ano corrente, além de deliberar sobre temas es-

pecíficos relativos às atividades desenvolvidas durante o ano. Quanto ao Conselho 

Fiscal (art.26 do Estatuto) a quem compete, dentre outras atribuições a de verifi-

car e acompanhar, regularmente, a ordem dos negócios contábeis e financeiros, 

recomendando ao Conselho Deliberativo, se necessário, auditoria externa. A FAEPE 

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. 

O Relatório Anual também é submetido ao Conselho Universitário (CUNI) para aval-

iação, aprovação e manifestação de interesse da Universidade em manter a FAEPE 

como Fundação de Apoio à Universidade. Em 2018, o CUNI publicou uma nova Res-

olução n. 004/2018 que estabelece a relação entre a Universidade e a Fundação de 

Apoio.

Assim, a Fundação obedece à legislação, quanto ao trato com recursos públicos, não 

só da Universidade, 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, subsidiariamente, 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 enti-

dades concedentes 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, o acesso à informação é o complemento 

dessa 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 são efetuadas, automaticamente 

os dados são enviados para o Portal e todas as informações encontram-se dis-

poníveis para consulta.
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ESTRUTURA OPERACIONAL

Em 2019, a FAEPE, contou com 16 colaboradores 

contratados pelo regime CLT regime de CLT sendo:

2 (dois) lotados para a gestão administrativa, 

9 (dez) na Casa de Hospedagem Alvorada e 

3 (quatro) na Rádio Universitária 

e 1 jovem aprendiz.

2 COLABORADORES 
ADMINISTRATIVOS

9 COLABORADORES 
CASA DE HOSPEDAGEM 
ALVORADA

3 COLABORADORES 
RÁDIO UNIVERSITÁRIA 1 JOVEM APRENDIZ
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D E S E M P E N H O 
O P E R A C I O N A L 
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NOME DO EVENTO DATA DO EVENTO                                ALUNOS

CURSO DE INGLÊS     

CURSO DE ITALIANO 

                                                                                                                 TOTAL 41

CURSOS E EVENTOS

CURSOS
Os cursos oferecidos pela FAEPE objetivam disponibilizar conteúdos de 
qualificação da comunidade universitária bem como todos que tenham interesse 
de se qualificarem.
Os cursos são organizados conforme demanda, separadas por nível de 
conhecimento dos inscritos e modalidade. São divulgados pelos seguintes meios 
de comunicação: panfletos e e cartazes, redes sociais e na Rádio Universitária. Os 
cursos são ministrados no Centro de Treinamento, no Campus Histórico da UFLA 
e, a maior procura é pelo ensino de línguas, sendo o inglês e o italiano os mais 
requisitados.
Em 2019 foram realizados 6 cursos com a participação de 41 alunos inscritos.
A FAEPE apoia na gestão de eventos realizados pela UFLA, realizando as inscrições 
e a administração financeira dos recursos.
Segue relação de eventos gerenciados pela FAEPE em 2019:
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PROJETO LAVRAS 
VOLEI

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, 
Supermercados BH, KAC Ensino de Idiomas Ltda, Verde Campo, Unilavras, 
Academia Treino Fitness, Alcance Fisioterapia, Unimed, ACIL e Art Mídia.
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CASA DE 
HOSPEDAGEM 

ALVORADA

A Casa de Hospedagem, está localizada no Campus Histórico da UFLA próximo 
ao Museu Bi Moreira, facilitando o acesso ao Campus Universitário da 
Universidade Federal de Lavras. Sua atuação se dá no setor hoteleiro, sendo 
administrada pela FAEPE, que é responsável pela sua gestão e manutenção. 
Dispõe de 51 quartos que totaliza 140 leitos.
As dependências da Casa de Hospedagem são cercadas de áreas verdes e 
muito sossego, com amplo estacionamento e segurança 24 horas. Dispõe de 
58 apartamentos com frigobar, ventilador, telefone, TV a cabo, wi-fi e, um 
delicioso café da manhã, propiciando bem-estar e conforto a seus hóspedes. 
A Casa de Hospedagem Alvorada é de grande importância para a UFLA, 
hospedando as equipes técnicas de projetos de internacionalização e, 
também, pesquisadores nacionais e internacionais, discentes de outras 
instituições, mestrandos, doutorandos, calouros, formandos e seus familiares. 
Atende a diversos convênios/contratos com instituições, federações, 
empresas, bancos, prefeituras, escolas dentre outros.
O calendário escolar da universidade, que abrange congressos, workshops, 
simpósios, formaturas dentre outros impacta diretamente na demanda por 
hospedagem.
Em 2019, houve 11.557 diárias de hospedagens, sendo 963 diárias demandas 
pela Reitoria.
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Em 2019, a Casa de Hospedagem Alvorada 

disponibilizou apartamentos para estadia dos 

atletas das equipes profissionais do Projeto 

Lavras Vôlei durante a temporada dos jogos na 

cidade de Lavras/MG.

PROJETO 
LAVRAS VÔLEI

RÁDIO UNIVERSITÁRIA
A Rádio Universitária foi fundada em 1987 e, sempre contou com inúmeros 

programas culturais, educativos e informativos. Ao longo dos anos foram cri-

ados espaços dentro da grade de programação para a divulgação da ciência 

e tecnologia, produzida no âmbito da Universidade e uma maior integração 

com a comunidade de Lavras e região. É reconhecida pela comunidade 

acadêmica como uma ferramenta importante na veiculação de informação, 

notícias e atividades desenvolvidas nos projetos realizados pela UFLA.
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$1,2500 %75.25
Ga. Nestorerum repre, quo 

consequaecea id
Ga. Nestorerum repre, quo 

consequaecea id
Ga. Nestorerum repre, quo 

consequaecea id

$ 1.5 Million

TOUCHED TOUCHED 

A Rádio Universitária possui conteúdo educativo/cultural e músicas bem 

selecionadas. A área de cobertura abrange cerca de 40 municípios nas 

Regiões Sul de Minas, Oeste, Campo das Vertentes e Centro, atingindo 

uma população aproximada de 1 milhão de habitantes. A Rádio também 

pode ser ouvida em qualquer parte do mundo via internet, pelos aplicati-

vos RadiosNet, Spotify, Tune In dentre outros.

Em 2018, a Rádio Universitária implantou uma nova rotina de trabalho 

com a participação e adesão ativa de todos os colaboradores no plane-

jamento de novos programas, quadros e vinhetas para a divulgação de 

informações disponibilizadas pela UFLA, à comunidade de Lavras, ao es-

porte e toda a região como os programas: Música e Informação, Redação 

105, Jornal do Campus, Universitária Notícias, Esporte em Foco e Jornal 

da Noite. 

No primeiro semestre de 2019, por meio da parceria com a empresa 

Cachola Comunicações foi feita a atualização da emissora em relação às 

demandas tecnológicas e adequação ao comportamento dos ouvintes. Foi 

mantida a “essência” da programação musical exibida pela rádio, única na 

região, seguindo as diretrizes da FAEPE.

A grade da programação da emissora foi modificada. Alguns programas 

foram mantidos com menor tempo de duração e outros foram agregados. 

Toda plástica da rádio foi alterada, com a produção de novas vinhetas, 

aberturas de programas e chamadas.   O software de automação, INFO-

AUDIO, já obsoleto, foi substituído pelo novo software, Playlist, com mais 

recursos e custo final mais baixo. 
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A nova grade da emissora apresenta blocos de 20 em 20 minutos, com mais 

espaços para músicas e conteúdos. Além de uma nova identidade visual, foi 

desenvolvido um novo site, proporcionando maior interação nas redes sociais, 

incluindo Facebook, Instagram, You Tube e Whatsapp. A rotina de trabalho 

conta com a participação e adesão ativa de todos os colaboradores, tanto 

na produção e execução dos novos programas, quanto na operação diária. A 

rádio opera 24 horas e a equipe é reduzida. Todas as mudanças realizadas na 

programação foram feitas com objetivo tornar a Universitária FM mais atra-

tiva como instrumento de divulgação da UFLA, FAEPE e FUNDECC, ampliando 

ainda mais o alcance e número de ouvintes.

A Rádio Universitária passou por reestruturação técnica há mais de uma 

década. Grande parte dos equipamentos técnicos e operacionais já apresen-

tam desgaste, necessitando de manutenção ou troca, já que muitos ficaram 

obsoletos. Desde o final de 2018, a prioridade é a manutenção e reparo das 

antenas da rádio, que apresentaram problemas. A emissora permanece no ar 

com potência reduzida, utilizando apenas uma das quatro antenas existentes 

na estação transmissora localizada no Alto da Lavrinha no município de Lavras. 

A recuperação dos demais equipamentos dependem de disponibilidade finan-

ceira. 

Em 2019 foi iniciado o processo de renovação da concessão de funcionamento 

da Rádio Universitária, na Anatel. O processo conta com a assessoria de uma 

empresa especializada, localizada na cidade de Santa Rita do Sapucaí, MG. 

Com o apoio da coordenação da emissora, foram identificados e sanados erros 

existentes no projeto já existente. A conclusão do processo de renovação deve 

ocorrer no primeiro semestre de 2020.

Vale ressaltar que, a Rádio Universitária não recebe nenhum auxílio financeiro 

de governos ou subvenções de qualquer tipo. Ela é mantida exclusivamente 

pela FAEPE por meio da veiculação de propagandas institucionais e de apoio 

cultural de empresas. 
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EQUIPE DE 

COLABORADORES

    

Eugênio Geraldo de Souza 

Diretor, Locutor, Operador e Redator

Edwar Cortez 

Locutor e Operador

Júnior Murad

Diretor Comercial, Locutor, Produtor Musical e Coordenador de Esporte
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Sandro Araújo

Luciano de Paula



PRINCIPAIS 
MATÉRIAS 

Em 2019, 90% das notícias e reportagens 
veiculadas pela Rádio Universitária foram 
provenientes da Universidade Federal de Lavras 
e os temas abordavam principalmente as ações 
de extensão universitária. Os outros 10% foram 
divulgadas matérias de interesses diversos da 
comunidade como: esporte, saúde, educação, 
economia, cultura e utilidade pública.

INSERÇÕES DA UFLA AO LONGO DA 
PROGRAMAÇÃO ATRAVÉS DE SPOTS, 
ENTREVISTAS, CHAMADAS, ETC)
Foram realizadas inserções sobre campanhas promovidas por diversas instituições 
como: Ministério da Saúde, Prefeitura Municipal de Lavras, HEMOMINAS, Neuróticos 
Anônimos, Narcóticos Anônimos, Polícia Militar de Minas Gerais, Corpo de Bombeiros, 
Defesa Civil, Instituições Filantrópicas, Justiça Eleitoral, Ministério da Defesa – 
Alistamento Militar,  SINE – bolsa de empregos, SENAR MG – cursos de qualificação 
profissional, Feira do livro – campanha e APAE além da prestação de serviços em 
parceria com a Rádio Câmara de Brasília.

RÁDIO CIÊNCIA                               2.555 INSERÇÕES
MINUTO DO CAMPUS                   3.285 INSERÇÕES
FALE BEM NOSSA LÍNGUA           2.190 INSERÇÕES
                                            TOTAL – 8.030   INSERÇÕES
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TRANSMISSÕES ESPORTIVAS
O ano de 2019 consolidou a programação voltada para o esporte, com destaque para 
os campeonatos de futebol realizando 86 transmissões ao vivo (Campeonato Mineiro, 
Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores).

PROGRAMAÇÃO NATAL 2019
A campanha NATAL ALTEROSA PARA TODOS. As atividades foram realizadas durante um 
mês, com dezenas de atrações. A programação contou com o apoio da Universitária FM, 
em parceria com a TV Alterosa Sul de Minas. 
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APOIO AO EVENTO CIRCUITO 
MINEIRO DE CAFEICULTURA 
PROMOVIDO PELA EMATER  

O Circuito Mineiro de Cafeicultura é real-

izado pela EMATER/MG em parceria com 

a Universidade Federal de Lavras – UFLA e 

a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa 

e Extensão – FAEPE, em 2019, foram real-

izadas 23 etapas do Circuito Mineiro em 

24 municípios mineiros, com a presença 
de 6.883 participantes (cafeicultores). Esses eventos contaram com patrocí-

nios das empresas Café Brasil Fertilizantes, Calcário Solofértil, LS Tractor, 

SICOOB Crediminas e Sthil Ferramentas. 
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A FAEPE apoia a UFLA, especificamente, nas ações de divulgação das 
atividades de ensino, pesquisa e extensão, informações de projetos 
científicos de interesse da comunidade, promoção de eventos 
técnicos e científicos, dentre outros promovidos pela Universidade, 
sendo que, 90% das matérias divulgadas em 2019 foram provenientes 
da comunidade acadêmica e, assim, a Rádio Universitária se torna o 
canal para dessas divulgações.
Em relação a Casa de Hospedagem, a FAEPE disponibilizou 963 
diárias que correspondente a R$ 96.300,00 e divulgações 
institucionais da UFLA na rádio FAEPE 105,7 no valor correspondente 
a R$ 27.300,00 para Universidade, como objetivo de acomodar 
visitantes e pesquisadores que vêm a Universidade compartilhar 
conhecimento com a comunidade acadêmica. 
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DESEMPENHO DA
FUNDAÇÃO DE APOIO NA
GESTÃO E GANHOS PARA A UFLA



DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS
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