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Guaxupé/MG, 13 de Setembro de 2019 

 
 

ASSEMBLÉIA GERAL DA FUNDEG 
 

O Presidente da Fundação Educacional Guaxupé – FUNDEG, Sr. José Renato de Souza Vianna 
Almeida, na condição de Presidente dos Trabalhos da Assembléia Geral da FUNDEG, torna 
público o extrato das deliberações apreciadas e votadas, por parte do plenário da 
ASSEMBLÉIA GERAL DA FUNDEG, em reunião extraordinária realizada dia 11 (Onze) de 
Setembro de 2019 e constante de ata de reunião lavrada e assinada: 
 
Itens de Deliberações com APROVAÇÕES: 
 
1-) Apreciação e deliberação sobre o cancelamento e a extinção de registros de polos de EaD do 
UNIFEG cadastrados no sistema e-Mec, para fins de atualização de informações do CENSUP/MEC, 
conforme deliberação do plenário do CAS/UNIFEG (considerando-se que  os referidos polos EaD nunca 
foram implantados e nem iniciaram quaisquer tipos de cursos, excluídos os polos sede do UNIFEG em 
Guaxupé/MG e o polo de EaD de Ribeirão Preto/SP); 2-) Apreciação e deliberação sobre cancelamento 
e rescisão de contrato de parceria institucional de Polo de Apoio Presencial de EaD, localizado em 
Ribeirão Preto/SP, firmado entre UNIFEG e PSICOLOG, a pedido dos dirigentes do PSICOLOG, 
conforme deliberação do plenário do CAS-UNIFEG; 3-) Apreciação e deliberação de designação de um 
Profissional Gestor da FUNDEG, em atendimento ao TAC firmado com MP-MG em dezembro de 2016; 
4-) Apreciação e deliberação de designação de membros da Diretoria da FUNDEG para elaboração de 
proposta de criação do Regulamento de Atividades do futuro Profissional Gestor da FUNDEG (a ser 
designado pela Assembléia Geral);  7-) Apreciação e deliberação do novo módulo do sistema digital de 
Gestão e Controle Orçamentário, para início de operação a partir de 1º de setembro de 2019, no qual 
somente representantes da Diretoria da Entidade Mantenedora FUNDEG, através de processo on line, 
poderão liberar e autorizar, de forma prévia, os recursos orçamentários destinados para as operações 
previstas nas escolas mantidas;  11-) Apreciação e deliberação sobre o atendimento às duas (02) 
Notificações enviadas por parte do Ministério Público do Trabalho a FUNDEG, em relação à 
descumprimento da lei de contratação de Menores Aprendizes;  12-) Apreciação e deliberação sobre 
proposta de parceria institucional a ser firmada com o Banco Santander, mediante proposta de 
relacionamento bancário e de serviços apresentada pelo referido Banco;   13-) Apreciação e 
deliberação sobre proposta de renovação de contrato de parceria institucional entre Colégio Dom 
Inácio e o Sistema Anglo de Ensino, para fornecimento de material didático, a partir da concessão de 
descontos especiais nos pagamentos restantes do ano de 2019;   14-) Apreciação e deliberação de 
Ofício da Entidade Instituídora Mitra Diocesana de Guaxupé, acerca de substituição de membro do 
Conselho Fiscal da FUNDEG;  15-) Outros eventuais assuntos e comunicados de expediente que 
venham a ser pautados na referida reunião. 
 
 
Ítens de Deliberações com PENDÊNCIAS: 
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5-) Apreciação e deliberação de instalação e perfuração de poço artesiano nas dependências dos 
próprios da FUNDEG, na forma de investimento adicional não previsto no orçamento de 2019;  6-) 
Apreciação e deliberação de instalação de sistema de energia fotovoltaica nas dependências dos 
próprios da FUNDEG, na forma de investimento adicional não previsto no orçamento de 2019; 8-) 
Apreciação e deliberação acerca das novas normas e regulamentos internos da FUNDEG, para 
operacionalização do processo de concessão de bolsas de estudos e descontos por parte do Centro de 
Promoção Humana (CPH-FUNDEG), conforme proposta apresentada pela consultoria técnica de 
filantropia da FUNDEG, e que instruirá os novos editais de seleção de candidatos a bolsas de estudos 
das escolas da FUNDEG; 9-) Apreciação e deliberação sobre a proposta de implantação de 
Regulamento do Sistema de Cobrança de Recebíveis das escolas da FUNDEG, conforme proposta 
elaborada e apresentada pela consultoria técnico-contábil da FUNDEG;  10-) Apreciação e deliberação 
sobre seleção e contratação de empresa prestadora de serviços de cobrança judicial e extrajudicial, 
para atendimento da carteira de clientes que compõem os valores a receber que ainda constam na 
contabilidade da FUNDEG, como recebíveis ativos.   
 

Comunique-se. Publique-se no Portal da Transparência FUNDEG. 
 
 

Sr. José Renato de Souza Vianna Almeida 
Presidente FUNDEG 
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