
 
 
 
 

 
 

Avaliação de Desempenho da FEEng 

 

A Fundação de Empresa-Escola de Engenharia da UFRGS (FEEng), tornou-

se fundação de apoio do IFRS no dia 22 de março de 2019, quando foi publicada no 

Diário Oficial da União da Portaria Conjunta nº 39 de 21 de março de 2019. 

 

Até o momento,  a fundação é responsável pelo apoio a  dois projetos: 

  

Projeto 321 - Promoção e Endomarketing das Indicações Geográficas de 

Vinhos do Brasil. 

Data de início: 27/05/2019 

Data de Término: 26/12/2019 

Classificação - extensão (Prestação Institucional  de Serviço) 

Objeto: Prestação institucional de serviço ao Ibravin,  visando ao desenvolvimento 

científico e à capacitação tecnológica na área de gestão Vitivinícola.  

 

 

Projeto 322 - Aperfeiçoamento e manutenção dos Subsistemas de um Protótipo 

Veicular de Eficiência Energética. 

Data de início: 14/10/2019  

Data de Término: 13/10/2021 

Classificação: pesquisa 

Objeto: Visa ao desenvolvimento científico e à capacitação tecnológica na área de 

mecânica. 

 

Projeto 332 - Projeto para o desenvolvimento de ações para implementação de 

cursos de Educação de Jovens e Adultos Integrados a Educação Profissional 

Data de início: 20/01/2020 

Data de Término: 20/01/2022 



 
 
 
 

Classificação: extensão/ensino 

Objetos:  oferta de no mínimo 6 cursos de qualificação profissional integrada à EJA 

(Ensino Fundamental), com carga horária mínima de 200h, para atendimento de 600 

alunos (mínimo); formação continuada, com carga horária mínima de 100 h, para 100 

profissionais da educação. (mínimo); material pedagógico para 700 cursistas; 

monitoramento da permanência; pesquisa e inovação; mobilização dos municípios. 

Recurso: R$ 1.776.000,00 

 

  O fato de dois  projetos estarem vigentes (projeto 322 e 332) e um não ter sido 

executado(projeto 321) por falta de aporte financeiro por parte da Instituição parceira,  

impede a mensuração quantitativa do desempenho, por outro lado, podemos afirmar 

que desde o ínicio, a fundação participou ativamente no desenvolvimento dos 

processos, auxiliando os atores envolvidos, dirimindo dúvidas, dando agilidade às 

atividades necessárias para o bom andamento  e para a conclusão dos  mesmos. 

Com relação à disponibilização dos projetos para consulta no site do IFRS, 

informamos que estamos em tratativas com a FEEng buscando disponibilizar o 

acesso através do nosso site.  

 
 
 

Bento Gonçalves, 11/02/2020. 

 
 


