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CuRTASEdITORIAl

a UFmG é fonte, permanente e inquieta, 
de produção e disseminação do conhecimento. suas 
unidades abrigam uma das principais comunidades 
acadêmicas do país, comprometida com intervenções 
transformadoras na sociedade e com o desenvolvimento 
socioeconômico regional e nacional. exemplo significa-
tivo dessa nobre missão da Universidade é a atuação 
do Núcleo de ações e pesquisa em apoio diagnóstico 
(Nupad), órgão complementar da Faculdade de medi-
cina da UFmG.

Utilizando e desenvolvendo conhecimentos, 
tecnologias e métodos avançados em saúde pública e 
apoio diagnóstico, o Nupad escreve a sua história na 
proteção da infância mineira. os 853 municípios do es-
tado contam com o seu trabalho preventivo e integral 
na abordagem de doenças genéticas, infecciosas, em 
especial, no período neonatal.

Há 15 anos a Fundep participa dessa trajetó-
ria que resulta no aprimoramento da prestação de ser-
viços públicos à população e em gerações mais sadias. 
e essa parceria move a Fundação. a cada dia, a institui-
ção investe em melhorias nos processos, na formação 
de capital humano e no aprimoramento da tecnologia 
da informação para garantir a qualidade na gestão de 
projetos de todas as áreas do conhecimento.

outra diretriz é o investimento na promoção 
da excelência no atendimento. exemplos desse esforço 
podem ser conferidos no novo posto de atendimento da 
Fundep na praça de serviços da UFmG. entre os meses 
de julho e agosto, o espaço sofreu uma série de reformas 
em sua infraestrutura com o objetivo de modernizar o 
atendimento, proporcionando conforto aos alunos e 
participantes de projetos de extensão e eventos geren-
ciados pela Fundação. Nas próximas páginas, também é 
apresentado o novo portal que confere mais agilidade 
e diversidade de oportunidades de cursos e atividades.

a experiência da Fundep na realização de 
compras também ganha espaço na publicação, que 
traz ainda os resultados do iii encontro do Fórum per-
manente de dirigentes de Fundações de apoio às insti-
tuições públicas de ensino superior do estado de minas 
Gerais (Fórum Faipes-mG)

Nesta edição do Jornal da Fundep, chamamos 
atenção para a importância da inclusão de pessoas com 
deficiência e beneficiários da previdência social. além 
da admissão, a Fundação aprimora sua infraestrutura 
e sistemas informacionais para possibilitar perfeitas 
condições para a inserção desses profissionais e desen-
volvimento de suas atividades. Nesse sentido, a insti-
tuição está realizando uma mobilização para compor 
um banco de competências de pessoas com deficiência 
e incentivar a contratação desses profissionais.

Boa leitura!

os coordenadores de projetos das escolas de arquitetura e enfermagem, da Faculdade de medicina e do Hospital das 
Clínicas atendidos no posto avançado da Fundep no Campus saúde foram convidados a participar, em julho, de uma pesquisa de 
satisfação com os serviços. Com a iniciativa, a Fundação visa avaliar a recente experiência, iniciada em março deste ano.

por meio de um questionário eletrônico, enviado por email aos participantes, os coordenadores de projetos puderam 
opinar sobre tempo de atendimento, disponibilidade do analista e facilidade para contato, processos e rotinas de trabalho. para 
83% dos respondentes, a criação do posto avançado proporcionou melhorias aos serviços prestados pela Fundep. 

entre os ganhos, foram citados: disponibilidade do analista, processos de trabalho, facilidade de contato e de acesso. os 
resultados do diagnóstico, em conjunto com outras variáveis, devem fundamentar a decisão de replicar ou não a experiência em 
outras unidades acadêmicas da UFmG.

Fundep avalia percepção de usuários do posto Avançado no Campus Saúde
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BH-Tec sob nova direção

durante cerimônia na sede admi-
nistrativa do parque tecnológico de Belo 
Horizonte (BH-tec), o professor ronaldo ta-
dêu pena, reitor da UFmG na gestão 2006-
2010, tomou posse como novo diretor-pre-
sidente da instituição. ao assumir o cargo 
em 1º de setembro, ele substituiu Francisco 
César de sá Barreto, reitor da Universidade 
no período 1998-2002.

o BH-tec tem como objetivo con-
tribuir para o desenvolvimento científico, 
tecnológico, econômico e social, não ape-
nas de minas Gerais, mas de todo o país. 
para isso, o parque visa estruturar e gerir 
de forma sustentável um ambiente de ne-
gócios capaz de potencializar atividades de 
pesquisa, a introdução de inovações e a transferência de tecnologia, além de criar e consolidar empreendimentos de classe 
mundial nos setores de pesquisa, tecnologia, produtos e processos. 

além do apoio institucional, as empresas residentes no BH-tec terão acesso à infraestrutura de uso compartilhado. 
Cabe à Fundep o gerenciamento de projetos do parque tecnológico.

Integração com a comunidade

a Fundep participou, nos dias 10 e 11 de setembro, do iii encontro dos produtores de leite do Norte de minas. o evento, 
realizado no instituto de Ciências agrárias (iCa) da UFmG, reuniu estudantes da área e a comunidade de pequenos produtores 
de leite da região. mais que o apoio institucional oferecido ao encontro, a Fundação promoveu a divulgação de seus serviços e a 
integração com os participantes por meio de estande montado no local. estiveram presentes o presidente da Fundação, professor 
marco Crocco; o diretor de desenvolvimento institucional, professor João Furtado; e a equipe da Gerência de atendimento a 
projetos de montes Claros. a programação contou com apresentação de trabalhos científicos e realização de minicursos para os 
produtores, voltados para a melhoria de técnicas. Cerca de 400 pessoas participaram das atividades.

mesa da solenidade de posse na nova diretoria do BH-tec (da esquerda para a direita): professores 
Clélio Campolina, ronaldo pena, mauro Borges, César sá Barreto e evaldo Vilela
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FuNdEp EM AçÃO

de caneta esferográfica a equipamentos para navio oceanográfico, tudo que é preciso para 
atender às necessidades de projetos de pesquisa, a Gerência de Compras da Fundep adquire. E de 
forma ágil, econômica e transparente

Quando você quer fazer uma compra pessoal, o 
caminho costuma ser bem simples. Uma loja, um super-
mercado, uma pesquisa de preços, o pagamento e pronto. 
agora imagine fazer isso com um propósito específico – 
auxiliar projetos de pesquisa –,  utilizando recursos públi-
cos e tendo que seguir à risca uma série de regras cheias 
de detalhes. 

assim é o trabalho da Gerência de Compras (Ge-
com) da Fundep, setor que é uma das molas na gestão das 
pesquisas científicas desenvolvidas na UFmG. de materiais 
de papelaria, informática e cadeiras, passando por animais, 
equipamentos, produtos radioativos, serviços diversos e até 
mesmo equipamentos de um navio. tudo isso já passou pela 
carteira do setor, que conta com uma equipe especializada, 
apta para adquirir com agilidade qualquer tipo de item ne-
cessário para a realização dos projetos.

o gerente da Gecom, Weliton maia, explica que a 
equipe trabalha seguindo princípios rígidos de transparên-
cia, economia, moralidade e igualdade de condições. Fatores 
decisivos tanto para atender às demandas urgentes de co-
ordenadores quanto para estabelecer bons relacionamentos 
com os parceiros da Fundação.

Hoje, a gerência divide suas atividades em três 
modalidades básicas de compras: coleta simples, dispensa e 
inexigibilidade e licitação. Cada uma possui especificidades 
e prazos próprios: cerca de 5, 10 e 30 dias úteis, respectiva-
mente, em média.

processos

“Nosso processo é todo mapeado. Hoje precisamos 
de, no mínimo, cinco dias úteis para fazer uma compra.  o pe-
dido do coordenador é feito no sistema e depois passa por uma 
análise nas Gerências de atendimento a projetos e de projetos 
especiais, onde são averiguados o saldo, se o item está apro-
vado, se há recursos e se o projeto está vigente”, explica maia.

Weliton complementa que, depois disso, o pedido 
é ainda analisado por uma equipe técnica, a chamada “inteli-
gência de Compras”, que detalha e categoriza cuidadosamente 
as especificações requeridas pelo coordenador. depois desse 
processo, que dura cerca de dois dias, a solicitação de compra é 
configurada e implantada para ser adquirida no mercado. 

a partir daí, entra o trabalho do comprador. ele 
monta o lote, realiza o rastreamento e a pesquisa de pre-
ços no mercado. isso, sempre dentro dos princípios legais  
preestabelecidos pelos financiadores. após ser definido o 
menor preço e efetuada a compra, é preciso ainda aguardar o 
prazo de entrega do fornecedor, que pode variar muito depen-
dendo do produto ou serviço.

para Weliton, a divisão do processo de compra em 
etapas é decisiva na transparência dos procedimentos e tam-
bém na economia. os grupos de trabalho são divididos de 
acordo com o tipo de compra: materiais de consumo, insumos 
de laboratório, equipamentos e material permanente, servi-
ços, passagens e hospedagens, além de uma equipe focada 
apenas em processos licitatórios.

portal de Compras

para intermediar a aquisição de bens e serviços, 
a Fundep utiliza internamente um moderno portal de 
Compras. reestruturado em abril, quando recebeu um 
layout mais dinâmico e alterações na inserção de cotações, 
o sistema permite o cadastramento de fornecedores, 
facilitando a relação com o mercado. também são 
disponibilizadas informações úteis durante todo o processo 
de compra, como o histórico de cada empresa.

Há ainda a possibilidade de gerar relatórios. 
posteriormente, eles servem de indicadores para o 
planejamento da Gecom e melhorias nos serviços. todos os 
passos da compra são devidamente registrados.

Agilidade

o trabalho na Gecom é intenso. de abril (quando 
o novo sistema online foi implantado) até agosto, a 
Fundep adquiriu 18.833 itens. desses, 9.913 em até cinco 
dias úteis. para isso, foram acionados, ao todo, 1.620 
fornecedores. 

as atividades não param. a equipe vem 
adquirindo aproximadamente 4.800 itens mensalmente. 
apenas em 2010, já foram feitos 113 pregões eletrônicos, 
o que representa um crescimento de 53,9% em relação ao 
ano passado.

Ir às compras também  
é com a gente
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ESpECIAl

A triagem neonatal, popularmente conhecida como teste do pezinho, é um exame 
simples e rápido, mas capaz de diagnosticar doenças congênitas antes do surgimento 
dos sintomas

população protegida desde 
o nascimento

Cheios de vida, porém frágeis e ainda indefesos, os recém-nasci-
dos inspiram cuidados redobrados. Quando o assunto é atenção especial 
aos bebês, os novos papais e mamães de minas Gerais, marinheiros de 
primeira viagem ou não, podem sempre contar com o Núcleo de ações 
e pesquisa em apoio diagnóstico (Nupad). Órgão complementar da Fa-
culdade de medicina da UFmG, o Nupad é credenciado pelo ministério da 
saúde como serviço de referência em triagem Neonatal do estado desde 
2001. Cabe à Coordenadoria de atenção à saúde da mulher, Criança e 
adolescente, da secretaria de estado da saúde de minas Gerais, a coorde-
nação institucional do programa. 

Criado em 1993, o Núcleo coordena a execução do programa 
estadual de triagem Neonatal (petN-mG) nos 853 municípios mineiros, 
respondendo pela realização gratuita do teste do pezinho em 96% dos 
recém-nascidos, permitindo a identificação precoce de quatro doenças: 
hipotireoidismo congênito, fenilcetonúria, doença falciforme e fibrose 
cística. o percentual de 4% não coberto pelo programa refere-se a testes 
realizados em laboratórios particulares. até o início de agosto deste ano, 
mais de 4,1 milhões de crianças foram triadas. em 2009, a média mensal 
de bebês testados superou a casa dos 19 mil.

Número de pacientes em acompanhamento por doença
•	 Doença	falciforme:	2.048

•	 Hipotireoidismo	congênito:	1.124

•	 Outras	hemoglobinopatias:	259

•	 Fenilcetonúria:	272

•	 Fibrose	cística:	140

    Incidência aproximada
•	 Doença	falciforme:	1/	1.400

•	 Hipotireoidismo	congênito:	1/	3.500

•	 Fenilcetonúria:	1/	21.000

•	 Fibrose	cística:	1/	8.	970

dados de 11 de agosto de 2010
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ao completar cinco dias de vida, o bebê deve ser levado a uma 
Unidade Básica de saúde (UBs), conhecida como posto de saúde, para 
a coleta do sangue. a rede de UBs no estado é extensa e está em todos 
os municípios mineiros.  o material biológico, recolhido em papel filtro, 
é enviado pelo correio e examinado pelo laboratório do Nupad, em Belo 
Horizonte, possibilitando a detecção de doenças metabólicas, genéticas e 
infecciosas, que, em muitos casos, não apresentam sintomas perceptíveis. 
em aproximadamente 10 a 15 dias após o nascimento, os resultados po-
sitivos são comunicados à família e um novo teste, seguido por uma con-
sulta médica, confirma o diagnóstico para que tenha início o tratamento.

atualmente, quase quatro mil crianças (veja quadro) recebem tra-
tamento em unidades públicas conveniadas com o Nupad, entre elas estão 
o Hospital das Clínicas/UFmG, a Fundação Hospitalar do estado de minas 
Gerais (Fhemig) e a Fundação Hemominas, além de instituições que atuam 
nas cidades do interior. 

“oferecemos o que há de melhor em saúde infantil no pe-
ríodo neonatal, segundo padrões internacionais, assegurando não 
apenas o diagnóstico, mas tratamento e acompanhamento. essa me-
todologia de trabalho é a mesma adotada pelo programa nacional 
do ministério da saúde”, explica o diretor do Nupad, professor José 
Nelio Januario. em caráter pioneiro, em âmbito estadual, a institui-
ção passou a realizar, em 1998, exame para detectar a doença falci-
forme, uma das enfermidades hereditárias mais comuns no Brasil.  
o trabalho é similar ao desenvolvido em países como eUa e inglaterra.

Nas palavras do professor, o grande diferencial do Nupad é a rede 
de assistência integrada, que provê tratamento gratuito para as crianças ao 
longo de toda sua vida, evitando sequelas neurológicas graves e irreversí-
veis e amenizando complicações crônicas. “essa estrutura acaba por acolher 
toda a família dos recém-nascidos, oferecendo apoio e orientação, pois seu 
envolvimento e colaboração são muito importantes para o tratamento.”
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por que diagnosticar

determinado pela produção 
baixa ou mesmo nula do hormônio tireoi-

diano, o hipotireoidismo congênito é consi-
derado a causa mais comum de retardo men-

tal evitável. o quadro pode ser revertido com a 
reposição diária do hormônio tireoidiano, com 

dosagem variável de acordo com a idade do paciente. 
por sua vez, a fenilcetonúria é causada pela 

ausência ou diminuição da atividade de uma enzima do 
fígado, que transforma o aminoácido fenilalanina em tiro-

sina. devido à incapacidade do organismo de metabolizar as 
proteínas adequadamente, ocorre acúmulo de fenilalanina no 

sangue. em grandes quantidades, essa substância é tóxica para 
o cérebro e também causa o retardo mental. 

os portadores da doença falciforme herdam dos pais o 
gene que determina a presença da hemoglobina variante s nos gló-

bulos vermelhos do sangue. as hemácias, em determinadas circuns-
tâncias, adquirem a forma de foice e podem aderir à parede dos vasos 

sanguíneos causando obstruções e dificultando a circulação, além de 
gerar outros sintomas, como crises de dor, febre e infecções.

também conhecida como mucoviscidose ou doença do beijo 
salgado, a fibrose cística é um distúrbio funcional das glândulas pro-
dutoras de muco. Com a redução na excreção de cloro, há maior fluxo 
de sódio para preservar o equilíbrio celular, provocando a desidratação 
das secreções mucosas, que se tornam viscosas e espessas. outras al-
terações características da doença são suor com alta concentração de 
cloreto de sódio (suor salgado) e maior suscetibilidade a infecções de 
repetição nas vias aéreas.

equipes multidisciplinares do sistema público de saúde 
acompanham os pacientes diagnosticados com alguma das quatro 
doenças, e a distribuição gratuita dos medicamentos específicos é as-
segurada pelo ministério da saúde por meio da secretaria de estado 
de saúde de minas Gerais. os recém-nascidos e seus familiares contam 
ainda com o Centro de educação e apoio social (Ceaps) do Nupad, es-
paço para acolhimento e maior aprendizado sobre as enfermidades e 
o tratamento. 

Futuro promissor

o Núcleo já elaborou projetos piloto para que outras doenças, 
como toxoplasmose congênita, deficiência de biotinidase, doença de 
Chagas, hepatites e hiperplasia adrenal congênita, também possam ser 
detectadas pelo teste do pezinho. Cabe ao ministério e à secretaria de 
estado da saúde avaliar os resultados, visando à ampliação futura de 
testes para essas doenças.

“Como já temos uma rede de atendimento consolidada, a in-
serção de novas enfermidades demanda investimento reduzido. além 
disso, nosso laboratório, que analisa atualmente cerca de 20 mil amos-
tras por mês, o mesmo que 80 mil testes, tem capacidade para dobrar 
esse número”, planeja o diretor do Nupad. 

entre os diversos projetos desenvolvidos pela instituição, desta-
ca-se ainda o estudo para o atendimento da gestante nos centros de saú-
de onde é realizado o pré-natal e a triagem.  segundo o professor, o papel 
filtro também pode ser utilizado nesses casos. “É um método simples, que 
permite o envio do material por correio, junto com o do bebê, e a identifi-
cação de inúmeras doenças pelo exame do sangue seco. a diferença é que 
a coleta precisa ser feita nos dedos da mão e não pelo pé.” 

para José Nelio, o maior desafio de continuar e expandir o tra-
balho consolidado pelo Nupad é a construção e a manutenção de parce-
rias que, há 17 anos, possibilitam o crescimento do leque de atividades. 
“por exemplo, com a gestão administrativo-financeira realizada pela 
Fundep, ganhamos agilidade e dinamismo, elementos fundamentais 

quando se trabalha com 853 municípios e as respostas precisam ser muito 
rápidas, pois qualquer demora pode significar sequelas permanentes nos 
recém-nascidos”, ressalta. 

reconhecido no cenário internacional, o Núcleo acaba de firmar 
parceria com três países africanos: senegal, Benin e Gana. por meio do 
projeto, espera-se estabelecer uma cooperação eficiente para transfe-
rência de conhecimento e know-how em triagem neonatal e tratamento, 
principalmente, da anemia falciforme. “enquanto em minas Gerais uma 
a cada 1.400 crianças possui a doença, em Gana, esse índice é de uma a 
cada 50”, explica José Nelio. a iniciativa visa ainda, por meio do ministério 
das relações exteriores do Brasil, à construção de um hemocentro nos 
moldes da Fundação Hemominas, que também participa da ação. 

Alta complexidade

além da triagem neonatal, o Nupad desenvolve o programa 
de extensão de difusão de técnicas Citogenéticas e moleculares na rede 
pública, somando avançadas práticas de análises ao cotidiano médico e 
forense. Com esse fim, a instituição possui, desde 1997, o laboratório de 
Genética e Biologia molecular. 

além de formar profissionais com alta qualificação técnica em 
apoio diagnóstico, o programa produz importantes conhecimentos nas 
áreas de pesquisas, ensino e serviços. por meio do Nupad, exames de 
citogenética e biologia molecular em doenças hereditárias e infecciosas 
são feitos a um custo menor em comparação com a rede privada. Con-
vênios com a secretaria de estado da saúde e o tribunal de Justiça de 
minas Gerais possibilitam o acesso gratuito da população a exames de 
investigação de paternidade por análise de dNa. 
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FuNdEp EM AçÃO

Fundação mobiliza coordenadores de projetos para a contratação de pessoas com deficiência e 
cria mecanismos para oferta de oportunidades alinhadas à qualificação e ao perfil de trabalho

Fundep investe na inclusão

segundo a lei 3298/98, toda empresa com cem 
ou mais empregados está obrigada a preencher de dois a 
cinco por cento de seus cargos com beneficiários da previ-
dência social reabilitados ou com pessoas portadoras de 
deficiência habilitadas. para a Fundep, no entanto, pro-
mover a inclusão desses profissionais não é apenas uma 
obrigação legal, mas um compromisso e uma forma de 
oferecer oportunidades para candidatos competentes.  

além da admissão, a Fundação aprimora sua infra-
estrutura e sistemas informacionais para possibilitar perfei-
tas condições para a inserção desses colaboradores e desen-
volvimento de suas atividades, de acordo com a qualificação 
apresentada e perfil de trabalho. exemplo dos esforços que 
vêm sendo empreendidos é a mobilização, junto aos coor-
denadores dos projetos gerenciados pela instituição, para 
incentivar a contratação de pessoas com deficiência. Nesse 
sentido, a Fundep está investindo na criação de um banco de 
competências desses profissionais. (os interessados devem 
enviar currículo para agp@fundep.ufmg.br). 

segundo a assessora de Gestão de pessoas da 
Fundação, Juliana Barbosa e oliveira, o objetivo é que o 
banco seja uma referência interna, para a UFmG e seus 
parceiros. ela explica que a intenção é gerar um ciclo  
virtuoso em que os coordenadores de projetos procurem 
a Fundep para preencher suas vagas e a instituição pos-
sa encaminhar profissionais qualificados para ocupar as 
funções. “o trabalho é, em grande intensidade, um espa-
ço importante para a inclusão. Visto que existem diversas 
pessoas com deficiência em idade produtiva, há de se ter 
uma consciência sobre a responsabilidade social das di-
versas organizações quanto à oferta de oportunidades no 
mercado”, afirma Juliana. “da mesma forma, é preciso que 
essas pessoas recebam formação e treinamento adequado 
e possam ocupar postos coerentes com as competências 
diferenciadas que apresentam. precisamos aproveitar me-
lhor o que elas têm a oferecer”, reforça a assessora.

Modelo de trabalho

a inclusão de pessoas com deficiência no qua-
dro de funcionários não é novidade na Fundep. somente 
na sua sede, esses profissionais correspondem a cerca de 
10% dos contratados. a experiência da Fundação mostra 
como é possível cumprir a lei e ainda captar novos talen-
tos e aproveitar potencialidades. 

o caso de rodrigo moreira machado é um exem-
plo da postura assumida pela instituição. Formado em 
Ciências Contábeis, ele é um dos destaques da área de au-
ditoria interna. Com uma deficiência auditiva, decorrente 
de acidente na adolescência, ele conta já ter encontrado 
dificuldades no mercado de trabalho. “Já passei por pro-
cessos de seleção em que me ofereceram serviços muito 
inferiores à minha formação. e já perdi vagas por ser con-
siderado muito gabaritado. muitas vezes, as empresas só 

contratam pessoas com deficiência para cumprir cotas, por 
pressão legal, e não para aproveitar as competências. e, 
por isso, acabam rebaixando as pessoas de função”, conta. 

rodrigo pondera que as dificuldades existem, mas 
não restringem a sua atuação profissional. “desenvolvi me-
canismos próprios para compensar minhas limitações. Faço 
leitura labial e na faculdade fui desenvolvendo atividade 
autodidata. sempre tentei me esforçar mais e estudar não 
apenas o conteúdo técnico da minha área, mas as formas 
de expressão, a linguagem corporal”, detalha. para ele, o 
reconhecimento do bom trabalho que vem desenvolvendo 
na Fundep é devido ao seu empenho e ao estudo. “a Fundep 
permite que eu me dedique ao que sempre quis fazer. É uma 
questão de realização profissional”, ressalta.

Incentivo

para shirley Cristina da Cruz, o posto de auxiliar 
administrativo na Fundação foi uma oportunidade. após 
três anos afastada do mercado de trabalho, devido a se-
quelas de um quadro de trombose, ela teve no trabalho o 
incentivo para aprender novas funções e voltar a estudar. 
“Cheguei aqui sem experiência, mas recebi treinamento e 
a chance de executar atividades novas, que nem sabia que 
era capaz. Venci o mito de que a pessoa com deficiência é 
limitada”, diz. segundo ela, a Fundep é uma instituição di-
ferenciada. “aprendi aqui tanto profissionalmente quanto 
no campo pessoal, na relação com as pessoas. acreditaram 
que eu era capaz e me deram crédito para desempenhar 
tarefas que eu nunca tinha executado. Quando você con-
segue fazer bem uma coisa, superar um desafio, a sua von-
tade é alcançar mais. e, por isso, eu estou investindo agora 
em um curso de administração”, comemora.

para lucas rodrigo de arruda, o diferencial em 
seu trabalho no setor de arquivo da Fundep é ser tratado 
e cobrado da mesma forma que os demais funcionários. 
ele explica que a deficiência visual nunca o impediu de 
desempenhar as mais diversas funções, seja em uma linha 
de produção ou na área de administração do Hospital das 
Clínicas da UFmG. da mesma forma, as dificuldades não o 
impedem de atender às demandas referentes à documen-
tação de todas as áreas da Fundação. “sempre dei meus 
‘pulos’ e busquei aprender. Nunca me fiz de coitado. aqui 
na Fundep a recepção é muita boa e gosto da função. o 
bom resultado é fruto do esforço e da liberdade que temos 
para trabalhar”, relata.

Alegria e vontade de vencer

as dificuldades provenientes do encurtamento do 
membro inferior direito nunca comprometeram a alegria 
de viver do analista de prestação de contas Caio pylro de 
Gouvêa. ele assume sofrer de excesso de felicidade e re-
conhece que seu comportamento contagia os colegas.  

ele acredita que essa postura, somada ao comprometimen-
to com a empresa e a cobrança consigo mesmo, é responsá-
vei pelo destaque de seu trabalho na Fundep. “a Fundação 
tem um adicional sobre outras instituições. além de con-
tratar o deficiente, ela confia nele e o enxerga com muito 
profissionalismo. as atividades oferecidas ao funcionário 
permitem que ele se desenvolva e mostre resultado, e isso 
nos incentiva e deixa confortáveis”, reconhece. 

Graduado em Ciências Contábeis e com uma pós-
graduação em andamento, ele conta que a deficiência 
nunca o limitou e que a vontade de aprender ultrapassa 
qualquer tipo de barreira. “a imagem do deficiente, em 
alguns casos, ainda é associada à de pessoas sem forma-
ção. mas minha condição faz com que eu me cobre muito, 
busque dar o máximo para conseguir meu espaço. a gente 
tenta mostrar e provar para o mercado de trabalho que 
somos capazes e competentes e temos força de vontade 
extra”, reforça. “No momento em que um coordenador de 
projeto, ou uma empresa, vai contratar uma pessoa com 
deficiência, é preciso dar um voto de confiança e permitir 
que esse profissional contribua. a ideia não é só cumprir 
cota, mas somar esforços e resultados”, finaliza.
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Ao reformar o posto de Atendimento da praça de Serviços e consolidar o sistema de cursos, atividades 
e eventos, Fundep moderniza o gerenciamento dos projetos de extensão

Atendimento + infraestrutura 
= qualidade

Quem costuma passar pelo posto de atendimento 
da Fundep na praça de serviços da UFmG já deve ter perce-
bido que ele está de cara nova. em julho e agosto, o espaço 
sofreu uma série de reformas em sua infraestrutura. o ob-
jetivo: modernizar o atendimento, proporcionando conforto 
aos alunos e participantes de projetos de extensão e eventos 
gerenciados pela Fundação.

a principal mudança no posto é o novo sistema de 
gerenciamento de filas. agora, para ser atendido, a exemplo 
do que acontece em agências bancárias ou dos Correios, o 
visitante precisa apenas retirar uma senha e aguardar ser 
chamado pelo painel eletrônico, o que torna o atendimento 
mais ágil e organizado.

os guichês também passaram por modificações. 
Foram instaladas divisórias de vidro para garantir mais pri-
vacidade no atendimento ao aluno. outras novidades foram 
a retirada do antigo blindex que dividia o posto, ampliando 
o espaço interno, e a realização de uma pintura que deu ares 
novos ao ambiente.

para o gerente da equipe de suporte a projetos de 
extensão (supex) da Fundep, paulo César Gonçalves tavares, 
as novas instalações beneficiam tanto o aluno quanto o ge-
renciamento das atividades oferecidas. “as reformas organi-
zaram nosso espaço e já estamos colhendo frutos”, conta.

ele acrescenta que o sistema de gerenciamento 
de filas trouxe a possibilidade de melhoria na gestão, assim 
como de gerar indicadores. “Com ele é possível, por exemplo, 
acessar relatórios sobre o tempo médio de atendimento e, 
dessa forma, aprimorar o nosso serviço.”

Na internet

outra boa-nova para o público pode ser conferida 
online. o site de cursos, atividades e eventos da Universi-
dade (www.cursoseeventos.ufmg.br) já está totalmente 
acessível. lançado em março, seguindo conceitos atuais de 
usabilidade e arquitetura da informação, o endereço já in-
corporou a parte de eventos, que até julho estava disponível 
apenas na plataforma antiga.

“o sistema foi moldado de acordo com as necessida-
des da Fundep e dos parceiros. Várias tarefas que tinham de 
ser realizadas manualmente foram automatizadas e nosso le-
que de possibilidades aumentou muito”, explica paulo César.  

online e com novo layout, centenas de iniciativas 
da UFmG são disponibilizadas em todas as áreas do conhe-
cimento. e nada de burocracia. o sistema não permite, por 
exemplo, que seja feito mais de um cadastro com o mesmo 
número de CpF. 

 “a grande vantagem da consolidação do sistema, 
para os públicos interno e externo da Fundep, é a estabilida-
de. desde que o colocamos no ar, o índice de indisponibilida-
de foi muito baixo”, conta.

em sintonia com o projeto de internacionalização da 
UFmG, o novo espaço digital oferece ainda as atividades de ex-
tensão em português, inglês e espanhol, além de contar com 
um sistema de submissão de trabalhos bastante completo. No 
desenvolvimento, foi realizado um grande trabalho de diag-
nóstico que envolveu o levantamento do negócio e das regras 
da equipe de suporte a projetos de extensão da Fundep.

a nova plataforma também trouxe frutos para ou-
tros parceiros da Fundep. informações de cursos e eventos do 
instituto tecnológico de aeronáutica (ita), por exemplo, já 
podem ser acessadas no ita.gestaodecursoseeventos.com.br

GpF.Net

o novo sistema de extensão faz parte de um grande 
projeto de migração da plataforma de tecnologia da infor-
mação da Fundep, que tem como produto um conjunto de 
sistemas online de gestão de projetos: o GpF.Net. Com ele, 
todos os diferenciais do gerenciamento de recursos da insti-
tuição foram repaginados, ampliados e otimizados.
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minas Gerais é hoje destaque no cenário nacional das 
fundações de apoio às instituições públicas de ensino e supe-
rior (ipes). o estado é referência em atuação e regulamentação 
da área e tem algumas das melhores e mais bem organizadas 
fundações do país, o que reflete no desenvolvimento das ipes 
apoiadas e no crescimento e no desenvolvimento das pesqui-
sas empreendidas. Fator de relevância para o alcance dessa 
posição é a articulação entre as instituições e a possibilidade 
de aprendizado conjunto e troca de experiências. 

Nesse sentido, foi realizado, nos dias 2 e 3 de se-
tembro, no campus da Universidade Federal de Viçosa (UFV), 
o iii encontro do Fórum permanente de dirigentes de Funda-
ções de apoio às instituições públicas de ensino superior do 
estado de minas Gerais (Fórum Faipes-mG). 

o diretor de desenvolvimento institucional da 
Fundep, professor João Furtado, representou a Fundação 
no encontro, que contou também com a presença do su-
perintendente de operações, antonio Faraci; da gerente de 
atendimento a projetos, eloiza aguiar; e do assessor jurídico 
Bruno teatini, além de representantes de cerca de 25 filiadas. 

para o professor João Furtado, a participação da  
Fundep é de fundamental importância para o estreitamento 
de laços entre as parceiras, além de ser uma oportunidade para 
trocar experiências, buscar soluções para assuntos comuns e 
compartilhar a competência da Fundep com as instituições 
mais jovens. “a Fundep é hoje a maior instituição de apoio do 
estado e isso traz para ela a responsabilidade de contribuir com 
as demais, em nome dos interesses gerais da Ciência, tecnologia 
e inovação no estado. o Fórum mineiro é o único encontro regio-
nal dessa categoria em todo o Brasil. É uma instância de discus-
são e deliberação privilegiada e que contribui para o destaque 
de minas e para o fortalecimento das suas fundações e, princi-
palmente, das instituições que contam com seu apoio”, afirma. 

Mãos dadas com a Fapemig

o primeiro dia de evento contou com a participação 
de integrantes da Fundação de amparo à pesquisa do estado 
de minas Gerais (Fapemig), que apresentaram um painel de 
esclarecimento de dúvidas quanto ao processo de gestão dos 
recursos disponibilizados pela instituição. entre os presentes 
estavam o diretor-científico da financiadora, José policarpo 
Gonçalves de abreu, e o seu diretor de planejamento, paulo 
Kleber duarte pereira. 

o superintendente de operações da Fundep, anto-
nio Faraci, explica que foi realizado um levantamento pré-

vio de demandas junto às filiadas para encaminhamento à 
Fapemig. “além das questões solicitadas, o debate suscitou o 
esclarecimento de novos temas e conseguimos alinhar alguns 
termos”, conta. o sistema de centralização de contatos adotado 
pela Fundep e pela Fundação arthur Bernardes (Funarbe) foi 
considerado modelo pela Fapemig, que sugeriu a adoção do 
formato pelas demais instituições participantes. 

Na ocasião, a diretoria colegiada do Fórum Faipes 
– composta pelos diretores presidentes da Fundep, Funarbe, 
Fundação de apoio à Universidade Federal de são João  
del-rei (Fauf) e Fundação renato azeredo (Fra) – apresen-
tou à Fapemig uma proposta de financiamento de cursos 
para profissionais das fundações de apoio. segundo a geren-
te de atendimento a projetos, eloíza aguiar, após discussão 
foi fechado um pacote que privilegia as fundações menos es-
truturadas e tem como objetivo garantir qualificação técnica 
para os funcionários das instituições. 

Entendendo a Mp 495

Um dos momentos de destaque do Fórum foi a 
apresentação do assessor jurídico da Fundep, Bruno tea-

FuNdEp EM AçÃO

parceria pelo conhecimento

tini, referente à medida provisória 495, publicada no dia 
19 de julho. a regulamentação altera partes da lei 8.958 
e traz mudanças em uma série de questões referentes à 
atuação das fundações de apoio, além de abordar temas 
novos para a área.

o assessor Bruno teatini explica que a intenção 
foi realizar uma apresentação mais informativa e que pu-
desse orientar os representantes das fundações na inter-
pretação da medida e implementação de suas determina-
ções. “tentamos esclarecer como era antes, como passou 
a ser e como as mudanças impactam ou modificam as 
práticas das fundações”, conclui. a intervenção suscitou o 
interesse pela realização de um fórum dos representantes 
jurídicos das fundações de apoio para discutir melhor o 
assunto.

devido ao volume de assuntos a serem discutidos, 
percebeu-se a necessidade de serem realizados, no míni-
mo, dois encontros anuais. “É um evento muito importante 
e que permite a troca de experiências e a busca conjunta 
de soluções. É onde todos podem contribuir e levar desdo-
bramentos para a realidade da sua fundação”, diz a gerente 
eloiza aguiar.

EXpEdIENTE
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Representantes das fundações de apoio do Estado de Minas Gerais se reúnem para discutir temas 
ligados ao fortalecimento das instituições, universidades e centros de ensino e pesquisa apoiados
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