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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO BIÊNIO 2005/2006

INTRODUÇÃO

A FAPEPE iniciou suas atividades em meados de 1996 e ao longo desses anos, buscou 

caracterizar-se,  prioritariamente,  pelo  crescente  estreitamento  das  relações  com  a 

Universidade Federal de Itajubá.

A FAPEPE se dedica ao apoio, promoção e fomento das atividades de ensino, pesquisa, 

extensão  e  o  desenvolvimento  institucional,  científico  e  tecnológico  da  Universidade 

Federal de Itajubá, do município de Itajubá e de outras regiões.

Desde a sua fundação a FAPEPE vem gerenciando e executando diversos convênios e 

projetos com entidades públicas e privadas, destacando-se:

 Projetos de pesquisa científica e tecnológica com financiamento de agências de 

fomento nacionais;

 Projetos  de  pesquisa  e  desenvolvimento  com  participação  conjunta  empresa-

universidade, visando o desenvolvimento tecnológico;

 Cursos abertos à comunidade e cursos fechados para atender entidades públicas e 

privadas;

 Consultoria e assessoria técnica;

 Organização e realização de simpósios, congressos e atividades culturais;

 Organização e realização de concursos vestibulares;

 Importação de equipamentos e similares aplicados às pesquisas.

A FAPEPE possui a seguinte estrutura organizacional para fazer toda da gestão das 

suas atividades:
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A FAPEPE,  como foi  criada com o princípio de dar  suporte às atividades de ensino, 

pesquisa e extensão da Universidade Federal de Itajubá, promoveu o desenvolvimento 

científico e tecnológico ao longo dos exercícios de 2005 e 2006 de sua apoiada.

Nos anos de 2005 e 2006, a FAPEPE conseguiu ampliar a sua carteira de contratos e 

convênios. Principalmente com um número maior de convênios, a FAPEPE colaborou 

com a ampliação considerável das atividades de ensino, pesquisa e extensão da UNIFEI 

e também no que tange a reestruturação de seus laboratórios através de aquisição de 

vários equipamentos nacionais e importados. 

Assim,  a  UNIFEI  vem  conseguindo  concretizar  vários  de  seus  projetos  almejados, 

contando  com  a  gestão  financeira  pela  FAPEPE  de  convênios  firmados  com  várias 

instituições. Dentre elas pode-se destacar a SECTES, ELETROBRAS, CEMIG, FINEP, 

FAPEMIG e outras.

Com  relação  aos  projetos,  destaca-se  a  fase  I  do  ParCTec  –  Parque  Científico  e 

Tecnológico, através da gestão financeira e de construção dos centros CEII - Centro de 

Estudos, Investigação e Inovação como: EXCEN – Centro de Excelência em Eficiência 

Energética  e C-QCE Centro  de  Estudos,  Investigação  e  Inovação  em  Qualidade  e 

Compatibilidade Elétrica e também da própria infra-estrutura do Parque.

Foto 1 – Vista da Fase I do ParCTec
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Foto 2 – Centro de Excelência em Eficiência Energética – EXCEN. Primeira edificação do 

ParCTec.

A  seguir  estão  os  dados  referentes  das  principais  atividades  de  ensino,  pesquisa  e 

extensão da UNIFEI, desenvolvidas com o apoio da FAPEPE.


