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RELATORIO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO EXERcicIO DE 2018

Ao apresentar o  Relat6rio de Ativjdades do exercicio de 2018,  o presidente
da   FAIFSul   tern   a   registrar  medidas   que  foram   adotadas   com   o   objetivo  de
otimizar as ag6es da Fundagao.

A FAIFSul realizou o seguinte convenio:

-   DETRAN   -   Com   o   contrato   assinado   junto   ao    DETRAN    para   o
desenvolvimento    de    ag6es    educacionais    atrav6s    da    realizagao    de    cursos
especificos  de  preparagao  de   recursos   humanos,   visando  o  atendimento  das
necessidades    de    atuagao    nas    empresas    credenciadas    ao    DETRAN/RS,
especialmente  nos  Centros  de  Formagao  de  Condutores  -  CFCs,  cuja  clientela
deve   atender   os   pr6-requisitos   da   legislagao   especifica,   conforme   Guia   de
Referencia  - Cursos  de  Capacitagao  e  Qualificagao  de  Profissionais  para  CFCS,
elaborado e atualizado pelo DETRAN/RS,  conforme legislagao vigente,  a FAIFSUL
realizou  duas  turmas  de  lnstrutor  de  Transjto  e  seis  turmas  de  Atualizagao  de
lnstrutor  de  Transito.  0  valor  dos  cursosforam  estabelecidos  pela  FAIFSul,  nao
havendo qualquer Onus ao DETRAN/RS.

FINAL

Nesse final de ano a FAIFSul recebeu cjnco novos convenios:
-   Minist6rjo   Ptlblico   do   Trabalho   no   valor   de   R$   157.459,15   (cento   e

cinquenta  e  sete  mH  quatrocentos  e  cinquenta  e  nove  reajs  e  qujnze  centavos),
para a realizagao de cursos de lnformatica e Eletricidade;

-   Curso   de   Portugues   como   Lingua   Adjcjonal   -   PLA   -   Projeto   para
adequagao  dos  contetldos,   midias,   atjvjdades  e  comandos/instrug6es  para  as
Linguas   lnglesa   e   Francesa,   Valor   de   R$   309.204,00   (trezentos   e   nove   mH
duzentos e quatro reais);

-    Proj.eto    SCREAM    -    Sistema    de    Criagao    de    RPGs    Educacionais
Multiplataforma,  valor  de  R$  90.896,80  (noventa  mil  oitocentos  e  noventa  e  seis
reajs e ojtenta centavos);

-   Projeto   de   pesquisa   e   inovagao   na   formagao   musical   de  jovens   da
educagao basica -Nucleo de Orquestras Jovens de Novo Hamburgo, valor de R$
3.930.000,00 (tres milh6es novecentos e trinta mH reais);

- PROEDU -Reposit6rio de objetos educacionajs para  rede  EPT -fase 3,
valordeR$1.013.460,00(ummilhaotrezemHequatrocentosesessentareais).
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0   Presidente,   Osmar   Renato   Brito   Furtado   e   os   colaboradores,   Luiz
Guilherme    e    Nara     Regina,     permaneceram    com    suas    rotinas    diarias    e
prospectando possiveis convenios.

AGRADECIMENTOS

Essa  Presidencia  quer  agradecer  aos  que,  de  uma  forma  ou  de  outra,
colaboraram para o exito do exercicio;

Ao Reitor,  Prof.  Flavio Nunes Barbosa, e seus diretores;
As  Pr6-reitorias  e  a  Presidente  do  Conselho  Curador,   professora  Gisela

Loureiro Duarte;
Aos profissionais que trabalharam para e pela Fundagao.

Pelotas, 31  de dezembro de 2018.
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