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PALAVRA DA DIRETORIA
No ano de 2018, a Fundação Arthur Bernardes (FUNARBE) iniciou uma
reestruturação para se adequar ao novo cenário econômico e ao Modelo de
Gestão implantado. A diretoria atual tomou posse no ﬁnal de setembro de 2018 e
encontrou uma estrutura para enfrentar os desaﬁos que se ampliam, assim como
uma equipe favorável aos esforços de novas conquistas. Com este espírito altivo,
apresentamos o relatório e reconhecemos toda dedicação dos diretores da gestão
anterior para os resultados aqui reunidos e de todos colaboradores que se
dedicaram para que a FUNARBE iniciasse o ano de 2019 em condições
adequadas para exercer sua função primordial, que é apoiar a UFV.
Iniciamos destacando a aprovação do novo Estatuto, que está em
consonância com a legislação atual e que veio propiciar à Fundação alçar novas
possibilidades de apoio a iniciativas de entidades públicas ou privadas no campo
do ensino, da pesquisa, da extensão, da inovação tecnológica e ambiental.
Ademais, com a nova estrutura, a Diretoria Executiva passou a ser composta por
dois diretores, sendo um Diretor-Presidente e um Diretor de Ciência, Tecnologia e
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Inovação. Para assumir as rotinas administrativas e
ﬁnanceiras, foi criado o cargo de Superintendente
Executivo (funcionário de carreira da FUNARBE),
para auxiliar no planejamento, organização e
controle da Fundação, viabilizando maior celeridade
nos processos.
Destaca-se que no decorrer do ano fomos
credenciados a receber e gerenciar recursos
oriundos de pessoas jurídicas de direito privado,
destinados ao apoio a projetos de pesquisa,
desenvolvimento e inovação aprovados pelo
Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientíﬁco e
Tecnológico (CNPq) e autorizada a gerir os recursos
da Universidade Estadual do Norte Fluminense
(UENF). Evidencia-se, ainda, o fortalecimento da
relação com os Institutos Federais de São Paulo e
de Minas Gerais e com a Universidade Federal dos
Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). Além
dessas instituições públicas, a FUNARBE foi
escolhida pelo Instituto Serrapilheira (primeiro
instituto privado de apoio à pesquisa no Brasil) para
gerenciar os projetos ﬁnanciados, o que nos tornou
mais conﬁante nessa nova modalidade de
ﬁnanciamento de pesquisa no Brasil.
Em relação à Unidade Gestão de Projetos,
houve a migração dos dados do Sistema Integrado

de Convênios (SIC) para o sistema AGREGA,
possibilitando maior controle das informações,
agilidade na emissão de relatórios e acuidade na
prestação de contas para os usuários.
Concomitante à implementação do AGREGA, uma
versão atualizada do sistema está sendo
desenvolvida. O novo AGREGA substituirá aos
poucos o AGREGA atual e conta com uma interface
mais simples, moderna e amigável, o que vai
melhorar não somente o relacionamento com os
clientes da FUNARBE, permitindo agilidade na
geração de pedidos, mas também facilitará os
trâmites internos entre os gestores e os
compradores da FUNARBE.
Na área de Recursos Humanos foi criado o
novo Plano de Cargos e Salários que, além de
sustentar as estruturas de cargos e salários de uma
organização, é passo fundamental para que os
colaboradores tenham conhecimento e informação
de suas carreiras, tornando mais transparente o
crescimento e realização proﬁssional. Na área de
Governança, os Conselhos de Administração e
Fiscal ﬁzeram curso para atualização e deram início
à implementação da Secretaria de Governança.
No Supermercado Escola buscamos
assegurar ações com objetivos de caráter
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educacional, destacando aulas teóricas e práticas
ministradas em suas salas por professores de
diversas disciplinas da UFV. No contexto comercial,
foi dado início a trabalhos focados na Gestão da
Qualidade e Boas Práticas de Fabricação ‒ BPF,
garantindo melhorias nos processos, além da
padronização nos produtos ofertados aos clientes.
O Laticínio Escola teve destaque no
lançamento de novos produtos, como o Iogurte
Grego de Maracujá e de Frutas Vermelhas, o Iogurte
Natural e o Iogurte Tradicional de Ameixa. Ressaltase que a Unidade continua com foco nas ações
gerenciais e na modernização dos maquinários.
Outros pontos de destaques foram a reestruturação
da área acadêmica, com salas equipadas para
atender os professores e alunos da UFV; a deﬁnição
de ações para a expansão de mercado; melhorias
na Estação de Tratamento de Eﬂuentes (ETE) e
projetos que visam a qualidade dos produtos.
A implementação da ferramenta Scopi
permitiu o desenvolvimento e acompanhamento do
planejamento estratégico das três unidades.
Através do Scopi, as atividades das três unidades
puderam ser integradas e gerenciadas em conjunto
de forma mais objetiva, permitindo uma maior

integração, transparência e publicidade dos
planejamentos das unidades entre si. A
implantação dessa ferramenta veio satisfazer
anseio já manifestado pelo Conselho de
Administração, de acompanhar, em tempo real, o
a n d a m e n t o d o s Pr o j e t o s e I n d i c a d o r e s
estratégicos de toda a Fundação.
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IDENTIDADE ORGANIZACIONAL
Instituída em 1979, somos uma entidade de direito privado,
sem ﬁns lucrativos e com personalidade jurídica própria formada
por três unidades ‒ Gestão de Projetos, Laticínio Funarbe e
Supermercado Escola. Em conjunto, trabalhamos para oferecer
suporte às atividades de ensino, pesquisa e extensão da
Universidade Federal de Viçosa (UFV).
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GESTÃO DE PROJETOS

SUPERMERCADO ESCOLA

LATICÍNIO ESCOLA

M i s s ã o : Po s s i b i l i ta r q u e
nossos clientes e parceiros
possam se dedicar ao
desenvolvimento acadêmico,
cientíﬁco e tecnológico.

Missão: Atender as
necessidades e expectativas
dos clientes, buscando alto
padrão de qualidade dos
produtos e serviços,
apoiando as comunidades
cientiﬁca e acadêmica.

Missão: Oferecer aos clientes
produtos de alta qualidade,
apoiando o desenvolvimento
acadêmico, cientíﬁco e
tecnológico.

Visão: Ser reconhecida pela
excelência na gestão de
projetos, oferecendo produtos
e serviços de qualidade aos
nossos parceiros e clientes até
2020.

VALORES

Visão: Ser reconhecida pela
excelência no setor
supermercadista local,
oferecendo produtos e
serviços de qualidade aos
nossos clientes, até 2020.

Visão: Ser reconhecido pela
excelência oferecendo
produtos de qualidade aos
nossos parceiros e clientes
até 2020.

Comprometimento
Aperfeiçoamento contínuo e excelência na qualidade dos produtos e serviços
Ética e transparência
Respeito à diversidade
Responsabilidade socioambiental
8

PESSOAS
281

colaboradores nas 3 unidades de negócios

48

admissões

21

estagiários

33,34%

dos estagiários efetivados

2.475

horas de treinamento
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CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Em 2018, investimos R$25.067,80 no programa Auxílio Educação, que oferece bolsas de estudo para
Graduação e Pós-Graduação nas três unidades. O colaborador recebe de 30% a 50% de desconto em sua
formação.

SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA
Os programas de saúde e qualidade de vida no trabalho, realizados em parceria com proﬁssionais
contratados, proporcionaram a redução signiﬁcativa de afastamentos e queixas de dores de nosso quadro de
colaboradores.

2.945

horas de ginástica laboral
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DESACELERA!
No mês de agosto, apoiamos a campanha nacional “Setembro Amarelo”. Para
mostrar que realmente entramos no clima, um convite foi feito aos colaboradores da
Gestão de Projetos: que parassem tudo o que estavam fazendo e desacelerassem
por uns instantes. Eles participaram, então, do Desacelera!, evento que ocorreu no
auditório da sede administrativa no ﬁnal de setembro em prol da saúde mental e
dos cuidados que devemos ter para levar uma vida mais saudável.

#SetembroAmarelo
A Funarbe apoia esta causa!

Desacelera!
1ª edição

SIPAT - SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES
As unidades de negócio Supermercado e Laticínio Escola realizam anualmente a SIPAT, trazendo temas
relacionados à saúde e qualidade de vida dos colaboradores.
SIPAT - Laticínio Escola

SIPAT - Supermercado Escola
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POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS
A estruturação da política de cargos e salários e do programa de boniﬁcação por
resultados acarretou em diversos aspectos positivos em relação à transparência em políticas de
Recursos Humanos e credibilidade do Núcleo de Desenvolvimento Humano e Processos
perante os colaboradores da Fundação.
Proporcionou tecnicamente métodos de excelência em gestão compatíveis com as
melhores práticas de mercado, subsidiou de forma clara e com senso de justiça as tomadas de
decisões de gestores, uma melhor visão sistêmica do negócio em relação ao seu quadro de
pessoal, determinou critérios para desenvolvimento de carreiras, aumento a conﬁança dos
colaboradores e, consequentemente, impactando no clima organizacional.
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PARCERIAS
Em 2018 atuamos no fortalecimento da relação com nossos parceiros,
com a consolidação das autorizações conseguidas em 2016 para atuar com
os Institutos Federais de São Paulo, de Minas Gerais e do Sudeste de Minas
Gerais e a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
(UFVJM). Ampliamos também parceria com outra Instituição de Pesquisa
(ICT), com a autorização junto ao Grupo de Apoio Técnico (GAT) para atuar
como Fundação de Apoio da Universidade Estadual do Norte Fluminense
(UENF).

INSTITUIÇÃO CREDENCIADA

INSTITUIÇÕES APOIADAS
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SERRAPILHEIRA
Em 2018 iniciamos a gestão dos projetos da chamada pública no 1 do Instituto
Serrapilheira, primeiro instituto privado de apoio à ciência no Brasil. Foram 65 projetos
selecionados, de 34 diferentes instituições no país, com R$6.353.236,00 de recursos aportados.

CREDENCIAMENTO CNPQ
A FUNARBE foi uma das instituições credenciadas, através de submissão ao Edital
01/2018 de Credenciamento de Fundações de Apoio, como apta para receber e gerenciar
recursos de fontes privadas destinados ao apoio a projetos de pesquisa, desenvolvimento e
inovação aprovados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientíﬁco e Tecnológico
(CNPq).
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GESTÃO DE
PROJETOS

UNIDADE PROJETOS

Gerenciamos 1.793 centros de custos em 2018, e foram liberados R$85.883.949,65 em recursos.
A UFV é a principal executora de projetos na FUNARBE, representando 57% do volume total de recursos
gerenciados em 2018, seguida pela Embrapa, com 23%.

DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS POR EXECUTORA

57%

23%

8%

7%

2%

1%

OUTRAS
INSTITUIÇÕES
DE C&T

EMPRESAS

48.346.995,09 19.945.932,80 7.173.833,51 5.952.012,36 1.756.476,51

374.213,84

UFV

EMBRAPA

INSTITUIÇÕES
DE MG

IFES

Do total de recursos gerenciados em 2018, 51% são relativos a recursos públicos, advindos, principalmente,
da esfera estadual. Os projetos ﬁnanciados pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais
(Fapemig) representam 34% do montante de recursos nacionais em convênios.
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UNIDADE PROJETOS

LIBERAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS
PRIVADO

EVENTOS

26.056.511,02

1.942.697,99

30%

2%

51%

17%

44.130.808,06

14.679.584,29

PÚBLICO

INTERNACIONAL

RECURSOS ADVINDOS DE CONVÊNIO POR FINANCIADORA

40%

11.043.460,87

FAPEMIG

19%

5.390.275,85

PETROBRÁS

19%

5.374.754,21

UFV

12%

3.283.398,65

INTERNACIONAL

10%

2.768.129,31

FINEP
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SUPERMERCADO
ESCOLA

SUPERMERCADO ESCOLA

C riado há quase 4 décadas, a princípio apenas para suprir as necessidades básicas de consumo de estudantes,
professores e servidores, o Supermercado Escola foi se transformando ao longo do tempo e hoje atende a
população de toda a cidade de Viçosa. Aliando negócio e aprendizado, a sua estrutura funciona como um
importante laboratório para alunos de diferentes áreas do conhecimento.
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SUPERMERCADO ESCOLA

FOCO NA QUALIDADE
Em 2018 iniciamos um trabalho de gestão de
qualidade em parceria com consultoria externa. A
primeira etapa foi com a implantação de uma
metodologia de gerenciamento de processos, visando
mapear e otimizar os processos do Supermercado
Escola.
Foi implementado também o 5S, programa japonês
que visa melhorar o ambiente de trabalho através de
implantação, conscientização e monitoramento de
alguns sensos importantes no dia a dia.
E, por ﬁm, a implantação do programa de boas
práticas de fabricação nos setores de produção e
manipulação de alimentos, visando garantir a qualidade
de nossos produtos e, consequentemente, aumentar o
tempo de vida de prateleira.

PRODUTOS DA CASA
Ao longo de 2018 foram lançados alguns produtos
da marca própria Delicias da Casa, com reformulação de
logomarca e um direcionamento para produtos de alta
qualidade e preços competitivos.
Além dos produtos da padaria investimos em
comida japonesa com atendimento personalizado, toda
fabricada internamente.
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SUPERMERCADO ESCOLA

VOCÊ MERECE +
O programa foi criado para reforçar o
comprometimento e a excelência no atendimento
prestado pelos colaboradores do Supermercado
Escola, além de fomentar a motivação da equipe.
A primeira edição ofereceu aos colaboradores
um treinamento de reciclagem em normas de
atendimento e outro sobre motivação, voltado
àqueles que trabalham no caixa e como
embaladores de mercadorias.
Além disso, o Você Merece + faz sorteios
semanais de cortes de cabelo, serviços de manicure
e massagem aos colaboradores que possuem
escala de trabalho mais rigorosa e pouco tempo
disponível.
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LATICÍNIO
ESCOLA

SUPERMERCADO ESCOLA

DESEMPENHO FINANCEIRO
O faturamento de 2018 foi 1,07% maior do que o ano anterior, totalizando R$33.687.487,00.

FATURAMENTO ANUAL

R$ 33.687.487,00
R$ 33.161.243,00

R$ 32.810.236,52
R$ 28.987.368,64

2015

2016

2017

2018
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LATICÍNIO ESCOLA

D esde 1971, a UFV conta com a Usina Piloto de
Laticínio, cuja gestão foi assumida em 1980 pela
Funarbe. A parceria com a UFV proporciona a realização
de pesquisas que objetivam o aprimoramento,
excelência e qualidade dos produtos para sempre
atender às exigências do consumidor. Para tanto, o
Laticínio Funarbe conta com equipe altamente
capacitada e utiliza matéria-prima de primeira linha,
processada com tecnologia de ponta e seguindo
rigorosos padrões técnicos.
O Laticínio funciona como um laboratório de aulas
práticas, oferecendo suporte a cursos de graduação e
pós-graduação, desenvolvimento de pesquisas e
tecnologias e para a realização de estágios.

Em 2018, o Latícinio Escola contratou a empresa “Gestão
Láctea” para se preparar para o processo da certiﬁcação
a partir de 2019.

NOVOS PRODUTOS

QUALIDADE DE PRODUTOS E ATENDIMENTO
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (SAC)
Em 2018 foi implementado novo sistema para
gestão do atendimento do SAC, que registrou 80%
menos de reclamações em relação a 2017.
CERTIFICAÇÃO - FSSC 22000
A FSSC 22000 ‒ Food Safety System Certiﬁcation,
que em português quer dizer Certiﬁcação de Sistema de
Segurança Alimentar, tem como principal objetivo
monitorar a segurança na produção e na distribuição de
alimentos.

INOVAÇÕES E MELHORIAS
READEQUAÇÃO DAS ESTRUTURAS E
PROCESSOS DA ETE
A Estação de Tratamento de Eﬂuentes (ETE) é uma
infraestrutura operacional composta por unidades de
tratamento que ‒ através de processos físicos, biológicos
ou químicos ‒ removem as cargas poluidoras do eﬂuente,
25

LATICÍNIO ESCOLA

elevando seu potencial de reuso e garantindo que a
qualidade do eﬂuente ﬁnal esteja em consonância com
os padrões estabelecidos nas legislações ambientais
vigentes.
Visando uma água mais pura após o tratamento, foi
construído o jardim. Atualmente, 70% do eﬂuente tratado
é destinado para o jardim ﬁltrante e depois destinado a
irrigação das áreas de preservação permanente e áreas
próximas a ETE. Os resíduos gerados no processo de
tratamento de eﬂuentes (lodo de esgoto) são
direcionados para um aterro sanitário classe 2 na cidade
de Belo Horizonte, após passar por processo de
desaguamento em leitos de secagem.

envasados por esteiras transportadoras e acumulador de
produtos.

Ÿ Automatização do processo de transporte do leite

pasteurizado empacotado, realizado por esteira
transportadora levando o produto após envase
diretamente para dentro da câmara fria.

AUTOMATIZAÇÃO DE PROCESSOS
Ÿ Automatização do processo de transporte dos iogurtes
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LATICÍNIO ESCOLA

DESEMPENHO FINANCEIRO
O faturamento dos produtos Viçosa até dezembro 2018, apresentou aumento de 9,22% em relação ao ano de 2017.
O mix de produtos Viçosa engloba linha de refrigerados, queijo muçarela, manteiga, iogurte grego, iogurte light e iogurte tradicional, requeijão e
linha de doce de leite nas versões tradicional, coco e chocolate. O doce de leite é a mais expressiva do Laticínio, representando 62,47% do
faturamento.

R$ 14.149.800,44

R$ 19.511.674,42

R$ 22.062.733,56

R$ 23.962.202,16

R$ 28.929.066,87

R$ 32.519.527,55

2013

2014

2015

2016

2017

2018

HISTÓRICO DE FATURAMENTO

FATURAMENTO POR LINHA DE PRODUTO (ATÉ DEZEMBRO DE 2018)

LEITE PASTEUR

DOCE DE LEITE

62,47%

12,52%
LEITE IN NATURA

8,19%

QUEIJO

8,06%
IOGURTE

3,82%

REQUEIJÃO

3,01%

1,93%

MANTEIGA
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FUNARBE
EM NÚMEROS

NÚMEROS GERAIS
281 colaboradores
21 estagiários
48 admissões de colaboradores
2.945 horas de treinamento
50% das mulheres em cargo de gestão
5 autorizadas
2.064.927

oportunidades de ﬁnanciamento divulgadas

1.793 centros de custos gerenciados
R$ 85.913.122,23 milhões em recursos
469 prestações de contas enviadas
R$ 229.700,00
R$ 67.610,17
R$ 69.608,84

para programas de apoio à UFV
destinados a apoios socioculturais
destinados a eventos da UFV
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INDICADORES DE DESEMPENHO UFV
Em atendimento à Resolução 08/2012 da UFV, que disciplina sobre o relacionamento entre a
Universidade e sua fundação de apoio, a Funarbe apresenta os indicadores de desempenho do ano de 2018.

2017

2018

82.914.700,91

85.913.122,23

43.176,64

45.217,43

CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE PROJETOS
FINANCIADOS POR ENTIDADES PÚBLICAS (R$)

56.311.253,98

44.130.808,06

CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE
PROJETOS FINANCIADOS POR
ENTIDADES PRIVADAS (R$)

16.349.870,49

26.056.511,02

227

309

1.750.191,80

1.960.054,10

57

244

2.019.863

2.064.927

Estágio: 230
Bolsas: 3.261

Estágio: 531
Bolsas: 2.148

1.191.019,01

1.397.387,56

ADM - UFV

14.251.245,87

11.372.405,28

CAMPUS UFV - FLORESTAL

1.638.678,50

1.900.089,42

538.280,68

290.795,21

CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

16.671.639,34

13.046.746,04

CENTRO DE CIÊNCIAS
BIOLÓGICAS E DA SAÚDE

9.548.281,92

10.946.768,69

8.401.649,60

5.017.126,34

1.724.625,66

1.881.644,70

10%

11%

INDICADORES DE DESEMPENHO UFV
CAPTAÇÃO DE RECURSOS (R$)
CAPTAÇÃO MÉDIA POR PROJETO (R$)

NÚMERO DE PROCESSOS DE IMPORTAÇÃO
TOTAL DE IMPORTAÇÕES EM US$
NÚMERO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS
ENVIADAS DENTRO DO PRAZO
NÚMERO DE OPORTUNIDADES DE
FOMENTO DIVULGADAS PARA A UFV
NÚMERO DE ALUNOS ENVOLVIDOS NOS
PROJETOS
CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE
IMPORTAÇÃO PARA PESQUISADORES
NÃO CONVENIADOS (R$)
VALOR CAPTADO POR UNIDADE
ADMINISTRATIVA DA UFV (R$)

CAMPUS UFV - RIO PARANAÍBA

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS
E TECNOLÓGICAS
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS,
LETRAS E ARTES
PORCENTAGEM DO SUPERÁVIT
REINVESTIDO EM APOIO ÀS ATIVIDADES
DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA
UFV
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INDICADORES DE DESEMPENHO
INDICADORES DE CORPO FUNCIONAL

2015

2016

2017

2018

NÚMERO DE COLABORADORES

422

372

268

281

NÚMERO DE ADMISSÕES

71

66

43

48

NÚMERO DE COLABORADORES
ACIMA DE 45 ANOS

95

69

51

50

NÚMERO DE MULHERES

182

157

110

112

% DE MULHERES EM RELAÇÃO
AO TOTAL DE COLABORADORES

43%

42%

41%

39,86%

15

13

10

11

11%

50%

50%

50%

PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
OU REABILITADOS
% DE MULHERES EM CARGO DE GESTÃO

* A partir de 2016 os indicadores de corpo funcional não incluem dados de funcionários de convênios.
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INDICADORES DE DESEMPENHO
INDICADORES SOCIAIS INTERNOS
(Ações e benefícios para colaboradores)

2017

2018

R$1.389.730,13

R$1.413.237,29

SAÚDE

R$864.820,05

R$921.075,27

AUXÍLIO CRECHE

R$68.725,32

R$77.588,01

AUXÍLIO EDUCAÇÃO

R$28.835,26

R$38.769,91

VALE TRANSPORTE

R$135.998,95

R$109.482,14

SEGURO DE VIDA

R$200.210,72

R$9.841,84*

ALIMENTAÇÃO

(incluindo estagiários)
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SUSTENTABILIDADE
SOCIOAMBIENTAL

AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS
EMPRESA AMIGA DOS ANIMAIS (SOVIPA)

ÁRVORE DE DESEJOS

O Supermercado Escola participou da campanha
Empresa Amiga dos Animais, realizada pela Sociedade
Viçosense de Proteção aos Animais (SOVIPA), e
contribuiu para a castração de um dos animais da ONG.
A SOVIPA é uma sociedade sem ﬁns lucrativos,
fundada em 2000 e reconhecida como Utilidade Pública
Municipal desde 2005. As atividades desenvolvidas
pela SOVIPA dependem do trabalho dos voluntários,
das doações espontâneas e das parcerias com
instituições públicas e privadas.

O Supermercado possui uma ação social que
já faz sucesso há alguns anos - a Árvore dos
Desejos. São selecionadas creches e outras
instituições carentes da cidade e as crianças
assistidas escrevem cartas com seus desejos de
Natal. Elas são encaminhadas ao Supermercado e
ﬁcam disponíveis para retirada dos clientes que
queiram fazer essa boa ação. Em 2018 tivemos um
total de 855 crianças em 7 instituições atendidas.

DOAÇÕES APAE
Apoio mensal dos colaboradores para arrecadação
de recurso para compra de leite para a APAE Viçosa.
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CAMPANHAS INTERNAS
Campanha do Agasalho, realizada nas 3
unidades, com doações para o Lar dos Velhinhos de
Viçosa

Campanha interna entre os colaboradores
para o Dia das Crianças, com arrecadação de
livros, roupas e brinquedos para doação à
creche Santa Teresinha de Viçosa-MG
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CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE
Ÿ Utilização de bloco de rascunho nas 3

Ÿ Implantação no Supermercado Escola de portas

Unidades e reutilização em impressos
para uso interno
Campanhas internas para redução de
copos descartáveis e uso de canecas
de uso pessoal nas 3 unidades
Implantação do coletor de pilhas e
baterias com descarte correto em
empresa certiﬁcada para efetuar o
recolhimento.
Parceria entre o Supermercado Escola
e a Empresa Ambiental Jr para
implementação de projeto de
destinação correto dos lixos e sacolas
ecológicas. Através desta parceria foi
realizado uma ação no dia do meio
ambiente com o objetivo de educar os
clientes sobre correta destinação do
lixo e coleta de pilhas.
Implantação de um sistema de redutor
no ﬂuxo de água de todas as torneiras
do Supermercado Escola, trazendo no
acumulado do ano em uma redução de
15% no consumo de água.

para todos os expositores refrigerados verticais,
fazendo com que o motor precise trabalhar
menos para manter a refrigeração e trazendo
redução no consumo de energia.
Ÿ Reciclagem de cabos e ﬁos elétricos

Ÿ
Copo não
reciclado

A reciclagem de copos descartáveis
ainda é muito pequena se comparada
à quantidade de copos produzida.

EVITE USAR COPOS DE PLÁSTICO!

Copo
reciclado

TOME UMA

ATITUDE!

Ÿ

Repense

Ÿ

Imprima só o que for extremamente
necessário, sempre pensando em usar
rascunhos e o verso das folhas.

Repense

Quem é você

na hora do CAFÉ?

(

)

O que dá o exemplo

(

)

O que ainda usa copo de plástico

Ÿ

TOME UMA

ATITUDE!
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APOIOS ACADÊMICOS
SUPERMERCADO ESCOLA E APRENDIZADO
Conﬁrmando nosso caráter educacional, as instalações do Supermercado Escola contam com uma sala de
aula, apropriada para que professores possam aplicar a teoria e, em seguida, observar os conceitos aplicados na
prática.
A seguir, estão apresentadas algumas das iniciativas realizadas nas instalações do Supermercado Escola
em 2018.
AULAS MINISTRADAS NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE

180
4

alunos alcançados

cursos de graduação

Administração, Arquitetura e Urbanismo,
Engenharia de Alimentos e Nutrição

Aula teórica e prática na loja

VISITAS REALIZADAS À UNIDADE

163
1

alunos alcançados

curso de graduação

Nutrição

Aulas práticas sobre rotulagem de alimentos; conhecimento
dos processos de higienização e visita à padaria
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PROJETOS DESENVOLVIDOS NA UNIDADE

5
3
1
Projetos

alunos de graduação com projetos desenvolvidos

cursos de graduação

Administração, Ciência da Computação e Engenharia de Produção

projeto de extensão desenvolvido

Análise do Composto Promocional; Análise de Processo Administrativo; Engenharia
Pública; Simulação das Filas dos Checkouts; Sistema de Informação da Empresa

CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS:
ESTÁGIOS OBRIGATÓRIOS (NÃO REMUNERADOS) CONCEDIDOS

6

alunos de graduação

4

cursos de graduação

Área do estágio

Administração, Ciências Contábeis, Engenharia de Alimentos e Nutrição

Controle de Qualidade; Descrição de Processos; Faturamento;
Fichas Técnicas de Produtos; Rotulagem

CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

O gerente foi convidado para ministrar uma palestra aos alunos das
disciplinas Sistema de Informação e Política Empresarial, demonstrando as
práticas destes assuntos no Supermercado

Curso

Administração

LATICÍNIO ESCOLA E APRENDIZADO
Com um laboratório completo e com proﬁssionais capacitados, o Laticínio Escola oferece aos estagiários
oportunidade de aprendizado, adquirido na vivência nas instalações da fábrica. Possibilitando que eles apliquem
na prática o que é visto em sala de aula e agregando aos nossos proﬁssionais conhecimentos teóricos. Em 2018, o
Laticínio ofereceu 27% a mais de oportunidades de estágio do que o ano de 2017.
A estrutura pensada para atendimento aos visitantes permitiu que em 2018 o Laticínio aumentasse em 46%
o número de aulas e visitas em suas instalações do que no ano anterior.
A recepção dos alunos pelos colaboradores do Laticínio Escola aproxima ainda mais os estudantes da
fábrica, tirando dúvidas e esclarecendo curiosidades sobre os processos. Outro aspecto é a apresentação aos
alunos da aplicação e uso de ferramentas de qualidade, controles e gestão, destacando principalmente os
desaﬁos encontrados na implementação dos programas de qualidade, proporcionando a eles aprendizado e
entendimento de uma indústria de alimentos como um todo.
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Ainda visando dedicação à comunidade acadêmica, foi inserido na rotina do Laticínio o evento, intitulado:
“Roda de Conversa: Estagiários e Gerência”, no qual uma vez ao mês os alunos têm oportunidade de ampliar seus
conhecimentos, tirar dúvidas e trocar experiências num bate-papo com o gerente da unidade do Laticínio Escola.

PROJETOS DESENVOLVIDOS NA UNIDADE

1567
42
9

estudantes desempenharam atividades acadêmicas no Laticínio

estagiários em 2018

cursos de graduação
envolvidos (estágio)

Ciência e Tecnologia de Laticínio, Engenharia de Alimentos, Engenharia Química, Engenharia
de Produção, Zootecnia, Engenharia Elétrica, Química Industrial, Agronegócio e Farmácia.

62

atendimentos

29

instituições de ensino atendidas
UFV, UFOP, UFSJ ‒ CAP, PUC ‒ MG, FADIP, Univiçosa, IFES ‒ Campus Itapina, IFF - Campus Bom Jesus do
Itabapoana, CEFET MG ‒ Campus Timóteo, Embrapa Fortaleza, FIEMG ‒ Federação das Indústrias do Estado
de Minas Gerais, Sociedade Universitária Redentor ‒ RJ, Universidade Autônoma de Chapingo ‒ México, Escola
Estadual Senador Levindo Coelho, Escola Municipal Arnaldo Dias de Andrade Filho, Colégio Educar, Colégio
Passo a Passo, LADVET, Escola Municipal Gilberto José Tanus Braz, Escola Municipal Anita Chequer, Escola
Estadual Dr. Mariano da Rocha, Escola Estadual Maurílio Albanese Novaes, Escola Estadual José Lourenço de
Freitas, Escolas públicas de Caratinga, Porciúncula e Sobrália, COEDUCAR, APAE, Colégio Pró-Efeito

40

Estágios

Aulas e visitas
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PROGRAMAS DE INCENTIVO
A FUNARBE apoia as atividades de ensino, de pesquisa e de extensão da Universidade Federal de Viçosa. Este
amparo se manifesta por meio de ações concretas, como a gestão de convênios e contratos, gestão do Laticínio e
Supermercado Escola e o lançamento e a manutenção de programas de incentivo: Funarbic, Funarpeq, Funarpós,
Funarbex e Funarben, além do apoio a eventos, congressos e seminários e outras atividades de extensão.

FUNARBIC

FUNARBEX

Programa de Bolsas de Iniciação Cientíﬁca:
amplia as oportunidades de orientação de
estudantes de graduação para os docentes
recém- doutores.

Programa Funarbe de Apoio à Extensão:
estimula as atividades de extensão,
concedendo bolsas para estudantes de
graduação orientados por docentes e técnicos
de nível superior, recém-contratados.

FUNARBEN

FUNARPEQ

Programa de Apoio ao Ensino: fortalece o
ensino incentivando, na comunidade
acadêmica, a interação entre docentes e
discentes para a melhoria estrutural,
organizacional e funcional do ensino.

Programa de Apoio à Pesquisa para Jovens
Docentes Pesquisadores: consolida linhas de
pesquisa de Jovens Docentes Pesquisadores
com doutorado concluído nos últimos cinco
anos.
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FORTIS
Desde 2014 a FUNARBE gerencia o programa FORTIS, que concede bolsas de mestrado e recursos
para material permanente e de consumo, material bibliográﬁco, serviços de terceiros e tradução. O
objetivo é fortalecer os cursos e programas de pós-graduação, stricto sensu, acadêmicos, com conceitos 3
e 4 da UFV, de forma a terem melhora na avaliação trienal da Capes, alcançando notas 4 e 5.
O valor total do projeto, que tem vigência até 2018, é de R$3.693.600,00, ﬁnanciado igualmente pela
Fapemig e UFV. Como forma de apoio à UFV, não há incidência de despesas operacionais da FUNARBE
aos serviços de gestão de projetos de todo o programa ao longo dos 4 anos de vigência.

DESCONTOS PARA A COMUNIDADE ACADÊMICA
Além do apoio às atividades de ensino, pesquisa e extensão,
desde 2016 o Supermercado Escola e a Pró-Reitoria de
Assuntos Comunitários da UFV acordaram como benefício
social para seus estudantes, professores e colaboradores
descontos nas compras realizadas por eles no Supermercado.
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APOIO A EVENTOS
Em 2018 a FUNARBE apoiou diversos eventos promovidos pela UFV, totalizando R$29.272,74 em
recursos aportados.
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PROGRAMA FUNARBE DE APOIO À PESQUISA
Em dezembro de 2012 a FUNARBE lançou o Prêmio Funarbe de Reconhecimento em Pesquisa,
com o objetivo de premiar pesquisadores que contribuem de forma expressiva para o desenvolvimento
acadêmico-cientíﬁco da Universidade Federal de Viçosa (UFV). O objetivo era destacar este pesquisador
como referência proﬁssional na comunidade acadêmica, ressaltando a sua importância e
comprometimento na captação de recursos e produção cientíﬁca de alto padrão na UFV.
Em sua edição 2018, o pesquisador Acelino Couto Alfenas foi contemplado com o Prêmio Funarbe.

Engenheiro Florestal (1974) e mestre em Fitopatologia (1978) pela
Universidade Federal de Viçosa (UFV), possui Ph.D. em Patologia
Florestal pela Universidade de Toronto, Canadá (1983).
Atualmente, é professor titular do Departamento de Fitopatologia
da UFV e, desde 1999, é Bolsista de Produtividade em Pesquisa,
nível 1A, do CNPq, membro titular da Academia Brasileira de
Ciências (ABC) e sócio fundador da Clonar Resistência a Doenças
Florestais dos cursos de pós-graduação lato sensu à distância,
AgroPos. Tem experiência na área de Etiologia, Epidemiologia,
Controle de Doenças Florestais e Clonagem de Plantas,
especialmente de espécies arbóreas. Ultimamente, dedica seus
estudos sobre a Base Genética da Resistência das Interações
Patógeno-Hospedeiro, Variabilidade Genética de Populações de
Patógenos e seus respectivos hospedeiros, visando à minimização
de riscos de perdas por doenças em plantações ﬂorestais e outras
culturas como a da manga e do kiwi e o desenvolvimento de kits
diagnósticos de patógenos ﬂorestais.
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