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Guaxupé/MG, 14 de Novembro de 2017 

 
ASSEMBLÉIA GERAL DA FUNDEG 

 
O Presidente da Fundação Educacional Guaxupé – FUNDEG, Sr. José Renato de Souza Vianna 
Almeida, no exercício de Presidente da Assembléia Geral da FUNDEG, torna público o extrato 
das deliberações apreciadas e votadas, com APROVAÇÕES, por parte do plenário da 
ASSEMBLÉIA GERAL DA FUNDEG, em reunião extraordinária realizada dia 09 de Novembro de 
2017 e constante de ata de reunião lavrada e assinada: 
 
1-) Apreciação e deliberação sobre propostas de contratação de empresa de 
Auditoria Independente para realização de auditoria contábil e de filantropia para o 
exercício financeiro de 2017; 2-) Apreciação e deliberação de autorização para 
estabelecimento de parceria de reciprocidade bancária com a Caixa Econômica 
Federal, a partir das movimentações financeiras e de folha de pagamento das 
escolas mantidas pela FUNDEG; 3-) Apreciação e deliberação sobre autorização 
para criação e implantação de Colégio Técnico do UNIFEG, para atuação no 
segmento de Educação Profissional Técnica, na modalidade de Colégio com 
ofertas regulares de ensino médio técnico-profissionalizante, na forma de ofertas 
nível pós-médio e na forma de livre oferta de capacitação profissional, conforme 
encaminhamento constante de deliberação do plenário do CAS/UNIFEG; 4-) 
Apreciação e deliberação da movimentação de contratação e dispensa de pessoal 
docente do UNIFEG e do Colégio Dom Inácio, referente ao 1º semestre do ano 
letivo de 2017; 5-) Apreciação e deliberação das concessões de bolsas de estudos 
concedidas a alunos no 1º semestre de 2017;  6-) Apreciação e deliberação dos 
Termos de Renovação de Adesão do PROUNI e FIES para o segundo semestre 
2017; 7-) Apreciação e deliberação de proposta de publicação de Edital para 
Seleção de Empresa para realização de serviços de prospecção, identificação, 
contratualização e monitoramento de desempenho comercial de até 150 (cento e 
cinquenta) unidades de Polos de Apoio Presencial de Educação a Distância (EaD), 
a partir do ano de 2017, para atendimento de ofertas de Cursos de Graduação, 
Graduação Sequenciais, Pós-Graduação, Extensão, e demais ofertas de cursos 
técnicos e profissionalizantes, capacitações e atividades concernentes às 
finalidades da FUNDEG  e do Centro Universitário UNIFEG, em todo o território 
nacional e fora dele; 8-) Apreciação e deliberação sobre proposta de contratação de 
serviços jurídicos para defesa judicial do processo FUNDEG, referente ao ano de 
2009, que trata de inscrição em dívida ativa conforme débito com o INSS – 
Construção Civil; 9-) Apreciação e deliberação sobre Parecer Técnico do Conselho 
Fiscal da FUNDEG tratando de avaliar os demonstrativos contábeis e de resultados 
parciais da FUNDEG no período compreendido entre 01 de janeiro de 2017 a 31 de 
julho de 2017; 10-) Apreciação e deliberação sobre evolução da implantação parcial 
do TAC-/MP-MG e seus efeitos econômico-financeiros  e orçamentários nos anos 
de 2017 e 2018; 11-) Apresentação da proposta orçamentária da FUNDEG, contendo 
custeios e investimentos, para o exercício orçamentário de 2018, aplicável às 
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escolas mantidas, para apreciação e deliberação; 12-) Apreciação e deliberação 
sobre reajustes de anuidades (mensalidades) escolares dos cursos de graduação 
do UNIFEG para o ano de 2018, bem como dos valores financeiros 
correspondentes a taxas e emolumentos; 13-) Apreciação e deliberação sobre 
reajustes de anuidades (mensalidades) escolares do Colégio Dom Inácio de 
Educação Básica para o ano de 2018, bem como dos valores financeiros 
correspondentes a taxas e emolumentos; 14-) Comunicação de expediente, 
informes e outros eventuais assuntos que vierem a ser pautados pelos Srs. 
Membros da Mantenedora e que sejam motivo de apreciação pelo Plenário. 

 
Comunique-se. Publique-se. Portal da Transparência FUNDEG. 

 
 
 

Sr. José Renato de Souza Vianna Almeida 
Presidente FUNDEG 
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