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A Fundep está passando por um importante 
processo de mudanças. Atendendo a pedidos e suges-
tões, a Fundação deu início a alterações em sua estru-
tura e no seu fluxo interno de trabalho para oferecer 
melhor atendimento e mais qualidade na gestão de 
projetos. 

Nosso objetivo é responder aos anseios de to-
dos os coordenadores dos projetos que administramos, 
oferecer um serviço diferenciado, garantir a satisfação 
no atendimento das demandas e reforçar nossa missão 
de “apoiar a UFMG no desempenho de suas atividades 
e prestar serviços à sociedade, em projetos de interesse 
público ou coletivo”.

É com muito orgulho que destacamos nesta 
edição a certificação do Hospital Risoleta Tolentino 
Neves (HRTN) como Hospital de Ensino. O título, além 
de conferir um atestado de qualidade para os serviços 
executados e para as atividades acadêmicas da insti-
tuição, reforça a importância da parceria entre UFMG, 
Fundep, Governo do Estado e Prefeitura de Belo Hori-
zonte para o desenvolvimento da saúde na região. 

Chamamos atenção, também, para outra im-
portante parceria que tem rendido bons frutos para a 
comunidade acadêmica da UFMG: O convênio firmado 
entre o Banco Santander, a Universidade e a Fundep. 
Desde agosto de 2008, já foram concedidas 80 bolsas 
de estudo a estudantes de graduação, sendo 30 de 
mobilidade nacional e internacional e 50 de iniciação 
científica. Os benefícios incluem, ainda, o programa 
“Cátedras de Estudos Ibero-latino-americanos” e a ins-
talação do “Espaço Digital Santander Universidades”, 
inaugurado no dia 25 de junho na Faculdade de Letras 
(Fale) da UFMG.

Para finalizar, gostaria de ressaltar um marco 
na pesquisa científica brasileira. Resultado de pesqui-
sas desenvolvidas na UFMG, com gestão da Fundep, a 
vacina Leish-Tec® é o mais novo e eficiente instrumen-
to de controle à manifestação da leishmaniose visceral 
canina. Além do uso de tecnologia inovadora (100% 
brasileira), o instrumento evita o sacrifício de milhares 
de animais e contribui para a segurança das pessoas. 
Uma demonstração da importância das parcerias pú-
blico-privadas e da transferência de tecnologia para o 
desenvolvimento da sociedade.

Boa leitura!

Márcio Ziviani
Diretor-executivo
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No dia 21/5, o Vice-presidente José Alencar (Presidente em exercício na data) visitou a Unidade de Pesquisa e Produção de Ra-
diofármacos (UPPR) do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN) e conheceu os laboratórios, equipamentos e 
processo de produção de medicamento utilizado no mais moderno exame de diagnóstico da atualidade. A UPPR foi construída e 
equipada por meio de projeto gerenciado pela Fundep e conta com equipamentos de última geração, como o acelerador de par-
tículas Cíclotron – importado pela Fundação. Por meio dele são produzidos medicamentos marcados com partículas radioativas 
que são utilizados em exames para detecção de doenças graves, como o câncer, em fases iniciais.

O Vice-presidente estava acompanhado do Ministro da Ciência e Tecnologia, Sérgio Machado Rezende. Os dois receberam ho-
menagem dos servidores da área de Ciência e Tecnologia pelo empenho na valorização da categoria e elogiaram o trabalho 
desenvolvido na Unidade.

A Fundep foi credenciada, em maio, pelo Grupo de Apoio Técnico (GAT) do Ministério da Educação (MEC) e do Ministério da Ciência 
e Tecnologia (MCT) para atuar como Fundação de Apoio à Universidade Federal do ABC (UFABC). A Portaria Conjunta Nº 686, de 
12 de maio de 2009, da Secretaria de Educação Superior do MEC e da Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvol-
vimento do MCT foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 13/5/2009 e tem validade de dois anos. A Fundep foi a respon-
sável por gerenciar os recursos para a criação da Universidade, em 2006, e desde então as instituições mantêm sólida parceria.

Apoio à UFAbc 

O projeto “Desenvolvimento de um Reator Robusto, Prático e Versátil para Síntese Supercrítica de Biodiesel”, do doutorando Pedro 
Wallace de Paula Amaral do Valle, ganhou o Prêmio Petrobras de Tecnologia – que contou com 421 trabalhos inscritos, de 90 
instituições – na Categoria Tecnologia de Energia. O principal objetivo da tese foi pesquisar a síntese de biodiesel por uma rota 
não convencional, chamada de supercrítica, em que os reagentes precisam ser submetidos a temperaturas e pressões elevadas. 

A tese faz parte dos projetos do Laboratório de Ensaios de Combustíveis (LEC) da UFMG, responsável por monitorar a qualidade 
dos combustíveis comercializados nos postos de Minas Gerais. O LEC é hoje referência em análises e estudos especializados na 
área e tem contribuído com sua competência para diversas redes e projetos estaduais e nacionais. A criação do Laboratório foi 
possível graças ao aporte de recursos da Fundep para compra de equipamentos, preparação do espaço e início dos trabalhos. 
Hoje, a Fundação é responsável por todo o processo de aquisição de materiais, insumos, importação de produtos e maquinário, 
contratações, gestão de pessoal, pagamentos, controle das finanças e prestação de contas.

projeto da UFmG vence prêmio petrobras de tecnologia  

José Alencar visita projeto gerenciado pela Fundep

Projeto vencedor do Prêmio Petrobras de Tecnologia foi desenvolvido no Laboratório de Ensaios de Combustíveis (LEC) da UFMG sob gestão da Fundep
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GestãO de prOJetOs
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“A prática nos mostra um mundo de coisas que 
não aprendemos nos livros. Em um hospital escola temos o 
diferencial de que os médicos e demais profissionais estão 
preocupados com o atendimento, com a saúde e o bem-estar 
do paciente e com o aprendizado do aluno.” O depoimento da 
aluna do 12º período do curso de Medicina da UFMG, Mari-
na Melo, confirma a importância das atividades acadêmicas 
desenvolvidas no Hospital Risoleta Tolentino Neves, em Belo 
Horizonte. A gestão de qualidade, o desenvolvimento de ati-
vidades de graduação e pós-graduação, a relevância da área 
de pesquisa e o foco no aprendizado de profissionais para a 
área de Saúde credenciaram a instituição a receber, em maio 
deste ano, o certificado nacional de Hospital de Ensino.

O título é uma espécie de selo de qualidade das 
iniciativas desenvolvidas pela instituição e reconhece a re-
levância e o alto padrão das suas atividades de assistência à 
saúde, ensino e pesquisa. A certificação do HRTN foi pleitea-
da em 2008, após um ano e meio de funcionamento pleno e 
consolidação das suas atividades, e concedida, sem ressalvas, 
menos de um ano depois – tempo considerado curto para 
os padrões do Estado. Segundo o diretor-geral do Hospital, 
professor Joaquim Antônio César Mota, o reconhecimento é 
mérito de toda a equipe envolvida nos trabalhos do HRTN.

Avaliação criteriosa

O processo de certificação foi criado pelos ministé-
rios da Educação, Saúde, Planejamento e Ciência e Tecnologia 
como forma de incentivar a qualificação dos hospitais nas áreas 
de Ensino, Pesquisa e Gestão. Para obtenção do título, as insti-
tuições devem passar por um criterioso processo de avaliação 
organizado em quatro vértices: 1) Implantação de gestão de 
qualidade (com planejamento estruturado e otimização de 
recursos); 2) Cumprimento das políticas do Sistema Único de 
Saúde (SUS) – como implantação de todas as portarias e polí-
ticas de humanização –; 3) Realização de atividades de ensino 
(seguindo critérios como a presença de ao menos um curso de 
Medicina pelo qual todos os alunos tenham passagem no Hos-
pital, presença de estudantes de outros cursos da área de Saúde 
– como Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, Fonoaudiologia e 
Terapia Ocupacional –, realização de atividades curriculares for-
mais, de residência médica e de ensino de graduação e de pós); 
4) Envolvimento com pesquisa e produção de conhecimento.

O diretor-adjunto do HRTN, Ricardo Castanheira Pi-
menta Figueiredo, explica que a portaria que institui a certifi-
cação dá corpo aos mais modernos conceitos de hospital, que 
foram, também, as bases para construção do Risoleta. “Há um 
grande mérito do Estado de ter aceitado esse modelo. O Hospi-
tal foi pensado dessa forma, com os mesmos critérios que hoje 
são avaliados, de trabalhar com ensino, integrado ao Sistema 
de Saúde, com comissões qualificadas. Esse resultado é natural.”

Força das parcerias

Desde junho de 2006, a gestão do HRTN é realizada 
por meio da parceria firmada entre o Governo do Estado (Se-

Hospital gerenciado pela Fundep recebe título de qualidade e confirma posição de destaque em 
ensino, pesquisa e atendimento em saúde

ensino em saúde 
com selo de qualidade

cretaria de Estado da Saúde), Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte (Secretaria Municipal de Saúde), UFMG, Fundep 
e Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig). 
Para o diretor, o credenciamento do Hospital, em tão pouco 
tempo, é um marco para os hospitais universitários no Esta-
do e demonstra a excelência do planejamento e execução do 
convênio. “Nesses últimos três anos, conseguimos nos inserir 
na rede de saúde do município e da Região Metropolitana de 
Belo Horizonte, de tal modo que nos tornamos parte indis-
pensável para a execução das políticas de saúde propostas 
pelos gestores municipal e estadual. Essa inserção faz com 
que o HRTN se apresente como um campo fundamental para 
a consolidação dos estudos relacionados às áreas de saúde 
da UFMG”, ressalta Mota.

A certificação confirma uma posição do HRTN que 
já era comprovada na prática. Cerca de 600 alunos da UFMG, 
de todos os cursos da área de Saúde, cumprem estágios cur-
riculares e internatos no local e 66 residentes aperfeiçoam 
sua formação no local. Além disso, a instituição possui uma 
área de pesquisa que, apesar de nova, já possui trabalhos 
publicados e outros projetos em andamento.

prestígio na prática

O reconhecimento ao HRTN parte também daque-
les que utilizam os serviços e fazem parte das atividades aca-
dêmicas realizadas no Hospital. Meia hora após o parto do 
filho Pedro, Keila Aparecida dos Santos se diz satisfeita com 
a atenção recebida. “Moro na região de Venda Nova e, para 
mim, aqui é a melhor opção. Todo mundo falava bem, mas 
fiquei surpreendida com o que vi. Fomos muito bem atendi-

dos pelos médios e enfermeiras, de forma rápida e atenciosa. 
Deu tudo certo e amanhã já posso ir para casa”, conta.

Para a estudante de Medicina Marina Melo, a 
possibilidade de aprender com os profissionais do Hospital 
é fundamental para sua formação. “Os médicos são muito 
atualizados e o Hospital apresenta um padrão muito alto. É 
o mais bem equipado em que já estive”, conta. Marina rea-
lizou internatos em Pediatria, Obstetrícia, Clínica e Cirurgia 
na instituição.

soluções em gestão

A Fundep oferece uma gestão diferenciada para o 
HRTN. Segundo a gerente de Projetos da Fundação, Luciana 
Papatella Ferreira, o trabalho realizado para a instituição 
exige uma atenção especial e um acompanhamento siste-
mático das operações. “Só no segundo semestre de 2008 
foram processados 6.660 pagamentos referentes a compras 
e contratos de bens e serviços. O Hospital conta hoje com um 
quadro de pessoal de aproximadamente 1.700 funcioná-
rios, na sua maioria com contrato CLT.  Realizamos também 
uma prestação de contas financeira semestral detalhada e 
produzimos mensalmente um demonstrativo contábil para 
a Secretaria de Estado de Saúde. O nosso trabalho envolve 
uma completa assessoria que vai desde o suporte na área de 
informática até orientações jurídicas”, explica. 

Luciana ressalta que a Fundep é responsável ainda 
por emitir relatórios gerenciais e fornecer indicadores finan-
ceiros, de compras, pessoal, etc. A Secretaria de Estado de 
Saúde, por meio do portal www.fundep.ufmg.br, tem acesso 
a todas as informações financeiras do projeto.

A paciente Camila Milene de Jesus pôde contar com o apoio da equipe do HRTN durante o parto da filha Gabriela
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com tecnologia 100% brasileira, vacina contra a doença é 
referência em pesquisa e transferência de tecnologia

GestãO de prOJetOs atinge os cães, principais reservatórios do parasita causador 
da doença, o Leishmania chagasi. Com gestão administrati-
vo-financeira da Fundep, o projeto foi desenvolvido por uma 
equipe de cientistas liderada pelos professores Ana Paula 
Fernandes, da Faculdade de Farmácia, e Ricardo Tostes Gaz-
zinelli, do Instituto de Ciências Biológicas, coordenador do 
Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT).

Inovadora, a vacina foi concebida com o uso da Bio-
tecnologia Molecular, tecnologia que resulta em um produto 
recombinante. Como vantagem, está a utilização da proteína 
A2, eficiente antígeno na indução da resposta imune. Depois 
de vacinados, eles, além de se serem imunizados, respon-
dem negativamente aos exames sorológicos de diagnóstico 
preconizados pela OMS. Isso evita o sacrifício de milhares de 
cães. Com a vacinação, o processo é bem menos penoso para 
os animais, que correm menor risco de infecção e de apre-
sentar os sintomas da doença.

“Sendo recombinante, é possível saber exatamente 
o que está sendo injetado e de forma padronizada. A vacina 
sai sempre nas mesmas condições, ao contrário da não re-
combinante, que pode apresentar uma grande variabilidade 
de porções do antígeno”, esclarece a professora e coordena-
dora do projeto, Ana Paula Fernandes. “Além disso, a planta 
industrial pode ser utilizada também no desenvolvimento de 
outras proteínas recombinantes.”

A pesquisa rendeu a primeira vacina veterinária re-
combinante da América Latina e foi inteiramente conduzida 
no país, com tecnologia 100% nacional. Exemplo de simbio-
se entre os setores público e privado em benefício da trans-
ferência de tecnologia, ela deriva de mais de uma década de 
estudos e testes de antígenos. 

“O processo foi rápido. Chegamos ao produto em 
tempo considerado recorde”, avalia o coordenador do pro-
jeto, professor Ricardo Gazzinelli, para logo alertar sobre o 
que considera o calcanhar de aquiles do desenvolvimento 
tecnológico no Brasil.  “Infelizmente, o interesse de compa-
nhias ainda é limitado porque é um processo caro. Preferem, 
muitas vezes, comprar a coisa já pronta e vender, deixando 
de desenvolver o próprio produto, quando o melhor para um 
país é vender algo que ele mesmo desenvolve, o que é um 
indicador de avanço científico/tecnológico.”

A pesquisa

Seguindo critérios que atendem às Normas de 
Biossegurança e às Normas de Boas Práticas de Fabricação 
(BPFs), os estudos foram realizados na Universidade e na 
Hertape, considerada a mais moderna indústria veterinária 
da América Latina, com sede  na cidade de Juatuba, a 45 
quilômetros de BH. 

Na primeira etapa, foram realizadas experiências 
com camundongos, imunizados com antígenos recombinan-
tes, que, na sequência, foram infectados com o protozoário 
Leishmania. Assim, foi possível avaliar sintomas, resposta 
imunológica e incidência de parasitas nos tecidos. Na Fase 
II, o procedimento de infecções experimentais foi repetido 
nos cães. Atualmente, com a vacina no mercado, os estudos 
seguem no terceiro momento, com a vacinação dos animais 
e a exposição deles ao mosquito, em testes que simulam as 
condições naturais.

De acordo com a pesquisadora da Hertape, Chris-
tiane Abrantes, a eficácia do produto é corroborada pela 
aceitação maciça no mercado, superando as expectativas. 
Recomendada por veterinários e órgãos de medicina veteri-
nária, a vacina está disponível em todas as capitais do Brasil. 
“O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande 
do Sul (CRMV-RS), assim como outros conselhos, divulgou 
uma nota elogiando e recomendando a utilização da Leish-
Tec®. O que é excelente. Agora, vamos continuar trabalhando 
nas pesquisas de campo e aprimorando o produto”, revela. 

Leishmaniose 
sob controle

Segundo maior assassino parasitário no mundo. 
Responsável por cerca de 60 mil mortes por ano em todo 
o planeta.  Uma das seis maiores endemias do planeta, de 
acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). Com 
aproximadamente 2 milhões de pessoas infectadas no mun-
do, a leishmaniose visceral é um dos mais severos problemas 
de saúde pública no Brasil. Aqui são registrados, a maioria 
na Região Nordeste, 90% dos casos da América Latina, ín-

dice que se repete em mortalidade quando a doença não é 
tratada.

Para combater a enfermidade transmitida pela 
picada do inseto Lutzomyia longipalpis, que se espalha rapi-
damente entre animais e  seres humanos, a Hertape Calier 
Saúde Animal S/A lançou em outubro do ano passado, em 
parceria com a UFMG, a Leish-Tec®. A vacina é um instrumen-
to eficaz de controle da manifestação da leishmaniose que 
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parceria entre Universidade, Fundep e banco espanhol incrementa infraestrutura tecnológica da 
UFmG, concede bolsas de estudo e promove intercâmbio acadêmico 

A Universidade Federal de Minas Gerais inaugurou, 
no último dia 25 de junho, o “Espaço Digital Santander Univer-
sidades”, que irá funcionar na biblioteca da Faculdade de Letras 
(Fale) da UFMG. A sala dispõe de moderna infraestrutura labo-
ratorial de informática e amplia o acesso da comunidade aca-
dêmica ao mundo digital. Ela pode ser utilizada tanto durante 
as aulas quanto para atividades extracurriculares. No Brasil, 31 
instituições de ensino superior já contam com o espaço.

A novidade é consequência de um acordo firmado 
em junho do ano passado entre o Banco Santander – por 
meio do programa “Santander Universidades” –, a UFMG e 
a Fundep, que proporciona uma série de benefícios à comu-
nidade acadêmica. 

Desde agosto de 2008, a parceria público-privada 
já concedeu 80 bolsas de estudo a estudantes de graduação. 
trinta delas oferecidas pelo Banco, de mobilidade nacional e 
internacional, e outras 50, de iniciação científica, pela Fun-
dep. A própria Universidade é responsável pela implantação, 
administração e por todo o processo de seleção de alunos e 
professores orientadores. 

Entre outros benefícios do acordo, também está o pro-
grama “Cátedras de Estudos Ibero-latino-americanos”. Nele, pro-
fessores de importantes universidades da América Latina têm a 
oportunidade de vir à UFMG para ministrar cursos e conferências. 

modelo inteligente

Para o reitor Ronaldo Tadêu Pena, a iniciativa é um 
modelo inteligente e louvável de parceria. “Temos um trabalho 
que é exemplo para outras instituições, públicas ou privadas, 
com autonomia e se movendo pelo interesse público”, afirma 
Pena, que adianta os planos de, com a implantação do Espaço 
Digital, tornar a biblioteca da Faculdade de Letras a segunda do 
campus a funcionar 24 horas por dia e sete dias por semana, se-
guindo o exemplo da Faculdade de Ciências Econômicas (Face).   

Para o Santander, a união com uma das maiores e 
mais bem conceituadas universidades do Brasil é motivo de 
orgulho. Desde a criação do “Santander Universidades”, em 
1996, já foi investido R$ 1,8 bilhão em diversos países, com a 
concessão de mais de 50 mil bolsas de estudos. “Acreditamos 
na transformação a partir da educação e, assim, contribuir 
para a transferência de tecnologia para a sociedade”, entende 
o superintendente de Gestão das Universidades Federais do 
Santander, Marcelo Mello Vulcano.

Negociação e benefícios

As conversas com o Banco tiveram início em me-
ados de 2007, com a negociação da folha de pagamento 

da Fundep. Logo, a ideia das concessões das bolsas e da 
implantação do Espaço tomou forma. “O que de início era 
apenas um processo de negociação se tornou algo maior: 
uma aproximação entre o Santander e a Fundep, visando, 
obviamente, aos interesses e às demandas da UFMG”, alega 
o Diretor-executivo da Fundação, professor Márcio Ziviani.

Para Ziviani, os resultados positivos da parceria en-
tre as instituições não param no incentivo ao conhecimento 
propiciado pelo intercâmbio acadêmico e pela infraestrutura 
tecnológica. “A comunidade se beneficia muito pelas cáte-
dras e bolsas de mobilidade, que ajudam na internaciona-
lização da instituição. Hoje, a Universidade é muito grande 
e importante no cenário nacional e necessita mostrar sua 
competência também no cenário internacional”, completa o 
Professor Ziviani. 

Para o chefe de gabinete da Fundep, Hely Costa 
Lages, o programa Fundep-Santander de Iniciação Científica 
é uma iniciativa proveitosa para todos. Ela amplia a relação 
Fundep-UFMG e incide diretamente sobre o corpo discente. 
“Embora não tenha sido feito com esse objetivo, o programa 
de iniciação aproxima a Fundep dos alunos de graduação da 
Universidade, ajudando a divulgar o papel da Fundação, com 
reflexos positivos para sua imagem junto aos estudantes”, 
conclui.



VItrINe

Segundo Ribeiro, uma das principais alterações diz 
respeito ao atendimento dos coordenadores de projeto, que 
terão a facilidade de acionar um canal único de comunicação 
com a Fundep para resolver todos os problemas e demandas 
– Compras, Pessoal, Importação, Financeiro, etc. – referen-
tes aos seus projetos. “Antes, os coordenadores eram aten-
didos por vários profissionais, de acordo com a informação 
desejada. A partir de agora, o atendimento será realizado de 
forma personalizada. Com isso, esperamos ganhar agilidade 
na resposta aos mais diversos pedidos”, esclarece.

Em função das mudanças, áreas internas da Fundep 
foram realocadas e grupos de trabalho foram redimensiona-
dos. Foram criadas equipes de gestão de projetos compostas 
por profissionais de diferentes setores e capazes de realizar 
todos os processos durante a execução das iniciativas, desde 
sua implantação até a prestação de contas. Para tanto, os co-
laboradores foram treinados a respeito das regras de finan-
ciadores, normas, procedimentos técnicos e operacionais, 
legislações vigentes, além dos novos processos internos para 
garantir um atendimento ágil e de qualidade às demandas. 

As mudanças incluem, ainda, um processo de atua-
lização do Espaço de Apoio ao Coordenador – espaço virtual 
acessado online, por meio de login e senha, onde os coorde-
nadores podem fazer solicitações e checar informações sobre 
a gestão de seus projetos.

crescimento

Admir Ribeiro ressalta que a nova estrutura foi um 
caminho natural e necessário devido ao crescimento da Fun-
dep. “Somos a fundação de apoio de uma das maiores e me-
lhores universidades do País. A UFMG se desenvolveu, e para 
atendê-la, nós acompanhamos esse 
processo. Pensar alterações em 
nossa estrutura e nosso 
fluxo de trabalho foi 
um meio para garan-
tir melhor atendi-
mento e mais qua-
lidade na gestão de 
projetos”, completa.

construída a partir do macroprocesso ideal de gestão de pro-
jetos e baseada nas recomendações internacionais do pmI, o 
novo modelo de trabalho está fundamentado na sinergia entre 
setores e na melhoria do atendimento aos parceiros

Sinergia caracteriza-se por uma ação positiva e 
coordenada de pessoas na realização de uma atividade. É o 
momento em que todos se completam em sua diversidade e 
canalizam energias para o mesmo norte, na mesma direção, 
com força e determinação. Esse é um dos fundamentos da 
nova estrutura da Fundep, elaborada pela Equipe de Gestão 
Estratégica da Fundação como forma de atender a demandas 
e sugestões apresentadas por seus parceiros e garantir mais 
qualidade e eficácia na realização da gestão de projetos. 

“Com base em diversos diagnósticos de consultorias 
e pesquisas sobre a Fundação, foi identificada a necessidade 
de se criar uma nova metodologia de trabalho, que tivesse 
foco na satisfação do cliente, na cooperação e na efetividade 
dos nossos serviços”, explica o superintendente-executivo da  
Fundep, Admir Ribeiro, líder do grupo responsável por pla-
nejar as mudanças.

Segundo Ribeiro, a grande novidade na estrutura é o 
macrofluxo de trabalho, construído com base na metodologia 
da instituição de referência mundial no assunto, o Project Ma-
nagement Institute (PMI) – ou Instituto de Gerenciamento de 
Projetos. O novo modelo reduz a fragmentação dos serviços e ati-
vidades, além de distribuir e definir as responsabilidades de cada 
colaborador ao longo do processo, tendo em vista as boas práti-
cas do mercado e o atendimento de qualidade para os clientes.

Atendimento facilitado

As mudanças foram planejadas durante meses para 
que não gerassem impactos sobre a execução das atividades 
da Fundep e de seus clientes. A previsão é de que a nova es-
trutura esteja consolidada até o fim de julho. 

A proposta tem como foco a visão institucional da 
Fundação: “qualidade para nossos clientes, bem-estar para 
os funcionários e sustentabilidade para a Fundep”. Entre seus 
princípios fundamentais estão a centralização do atendi-
mento ao cliente (cada coordenador de projeto terá interlo-
cução com um único gestor, que será um facilitador durante 
a execução de seus projetos gerenciados pela Fundação); o 
aumento da eficiência operacional; a busca de respostas e 
decisões mais ágeis; a racionalização de recursos e a garantia 
de segurança e eficiência nos trabalhos. 

Fundep tem 
nova estrutura 
organizacional  
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Confira alguns dos cursos e eventos da UFMG, gerencia-
dos pela Fundep, com matrículas abertas.

AtUALIZAçãO em NOrmALIZAçãO bIbLIOGráFIcA 
- mOdALIdAde A dIstÂNcIA: com o objetivo de apre-
sentar as normas oficiais sobre documentação, atuali-
zadas de forma prática, o curso se destina a bibliote-
cários, documentalistas, estudantes de graduação e 
pós-graduação e demais interessados na normalização 
de trabalhos científicos. As atividades são divididas 
em dois módulos, num total de 20 tópicos. Matrículas 
abertas até 26 de julho.

AtUALIZAçãO em bIOINFOrmátIcA: o curso visa a 
apresentar aos estudantes os principais conceitos e téc-
nicas da pesquisa em bioinformática. Serão oferecidas 
ao todo, 40 vagas, sendo 10% delas destinadas a bol-
sistas. As atividades serão realizadas no Departamento 
de Bioquímica e Imunologia do Instituto de Ciências 
Biológicas da UFMG. Matrículas abertas.

VI cUrsO de FérIAs de NeUrOpsIcOLOGIA – 
NeUrOpsIcOLOGIA cOGNItIVA: o curso é dividido 
em dois módulos, sendo um deles teórico e outro apli-
cado (opcional). Matrículas abertas até 15 de julho.

especIALIZAçãO em VIGILÂNcIA e cONtrOLe dAs 
INFecçÕes: o curso é voltado para profissionais da 
área de Saúde ou afins, com curso superior completo. 
O objetivo é instrumentalizar o aluno para atuar na 
prevenção e no controle das infecções na assistência à 
saúde. A seleção consta de análise de currículo e entre-
vista. Inscrições abertas.

41º FestIVAL de INVerNO dA UFmG: o evento tem 
como tema Traduções. Ele busca revelar uma dimensão 
indispensável da arte contemporânea: como a multi-
plicidade de temas, de formas e linguagens é definiti-
vamente instalada no universo da arte, torna-se indis-
pensável o trabalho de articulação de todas elas entre 
si, buscando uma potência significativa para a mani-
festação artística. O Festival acontece em Diamantina/
MG, do dias 19 a 30 de julho. 

Inscrições e mais informações sobre cursos e eventos da 
UFMG, no site: www.fundep.ufmg.br

pOstOs de AteNdImeNtO FUNdep

conservatório UFmG: 
Av. Afonso Pena, 1.534 – Centro
CEP.: 30130-005 - BH/MG

praça de serviços campus pampulha:
Av. Antônio Carlos, 6.627 / Lj. 07
CEP: 31270-901 – BH/MG

Call Center: (31) 3409-4220
E-mail: callcenter@fundep.ufmg.br
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Realizar compras com recursos públicos ou aten-
dendo a normas criteriosas de financiadores nem sempre é 
uma tarefa fácil. É preciso estar atento à legislação, garantir 
transparência ao processo, identificar fornecedores adequa-
dos, realizar pesquisa de preços e garantir menores custos, 
qualidade dos produtos, agilidade nos trabalhos e rapidez na 
entrega. Todos esses procedimentos fazem parte da rotina da 
Gerência de Compras (Gecom) do Centro de Serviços Compar-
tilhados (CSC) da Fundep. A área trabalha com as mais mo-
dernas ferramentas de gestão de aquisições de bens e servi-
ços e é uma das mais bem estruturadas do País para atender 
a demandas de pesquisadores dos mais diversos campos.

No ano passado foram comprados 46,8 mil itens, 
o que representa um aumento de 23% em comparação ao 
resultado de 2007. No total, foram aproximadamente R$ 
49 milhões negociados por meio do Portal de Compras da 
Fundep, uma cifra 19% superior ao ano anterior. O setor está 
preparado, hoje, para receber solicitações de qualquer cate-
goria. Para tanto, utiliza a metodologia do E-procurement, 
baseada no uso de um Portal de Compras inteligente e efi-
ciente, com um amplo cadastro de fornecedores, que permi-
te facilidade para lidar com o mercado. 

estrutura de peso

Animais, reagentes químicos, insumos para labora-
tórios, ração para camundongos, papel, carros, equipamen-
tos, serviços de reforma e manutenção, produtos radioativos 
ou controlados pela Polícia Federal. A diversidade dos itens 
comprados é tão grande quanto a capacidade da equipe de 
oferecer soluções para as aquisições. Segundo o gerente de 

Compras da Fundep, Weliton Maia, o diferencial da área está 
nos profissionais capacitados e treinados e na sua estrutu-
ra de equipes especializadas. São cinco grupos de trabalho 
focados nas compras de Materiais de Consumo; Insumos de 
Laboratório; Equipamentos e Material Permanente; Serviços; 
Passagens e Hospedagens, além de uma equipe especializa-
da em processos licitatórios.

A manutenção de uma Comissão permanente de 
Licitação é um dos destaques da área, pois garante a realiza-
ção, em prazos recordes, de procedimentos em total confor-
midade com a legislação e com as normas dos financiadores. 
Só no último ano foram 1.781 processos, o que reforça a 
qualidade dos serviços.

Inovação Online

A Fundep conta com uma avançada ferramenta 
de apoio na gestão das aquisições de bens e serviços para 
projetos: o seu Portal de Compras. Por meio dele, são reali-
zados cadastros de fornecedores e arquivamento de dados 
úteis na hora de realizar novos processos, como o histórico 
de cada fornecedor, e o registro de informações sobre quem 
tem melhores produtos, melhores preços e prazos. Ele gera, 
ainda, relatórios detalhados e indicadores que servem como 
orientação para os procedimentos da área. “O Portal ofere-
ce agilidade e transparência, pois todos os passos de cada 
compra são registrados. Estamos sempre desenvolvendo 
melhorias, como mecanismos para garantir mais segurança 
e confiabilidade para financiadores, coordenadores de proje-
tos e auditores”, reforça Weliton Maia.

Dentre outras melhorias que vêm sendo implan-
tadas estão a criação de uma equipe de compras urgentes, 
para aquisição dos chamados “produtos de prateleira” e de 
uma equipe de follow up, responsável por cobranças e pela 
checagem das entregas e avaliação da performance dos for-
necedores.

preço e prazo

O gerente Weliton Maia explica que os trabalhos na 
Gerência de Compras são regidos pelos princípios da Trans-
parência, Economicidade (garantindo o menor preço aliado 
à qualidade dos produtos), Moralidade e Igualdade de Con-
dições.  Por meio deles é possível atender aos interesses dos 
coordenadores de projetos e demais parceiros e estabelecer 
um bom relacionamento com os fornecedores. 

O resultado dessa política tem garantido economia 
sobre o valor dos bens e serviços contratados. Outro benefí-
cio oferecido aos parceiros é a rapidez no atendimento das 
demandas. “Nosso prazo para aquisição é de, em média, 4,9 
dias, sendo que 44% das operações são realizadas com prazo 
de zero a dois dias”, afirma Maia. No entanto, é importante 
salientar que esse prazo diz respeito à aquisição dos produ-
tos e envolve o processo de recebimento do pedido, cotação e 
emissão da ordem de compra. Após esse processo, os clientes 
devem aguardar o prazo de entrega do fornecedor.

reconhecimento

Exemplo da versatilidade da Gecom foi o trabalho 
para equipar o navio Cruzeiro do Sul, da Marinha do Brasil. 
Toda a reforma e instalação de laboratórios, cabines e ma-
quinário foi realizada por meio da Fundep. Foram mais de 
1.600 itens comprados, seis procedimentos licitatórios e 
duas tomadas de preço em tempo recorde. Fomos respon-
sáveis desde a compra do guindaste e dos suprimentos para 
manutenção da casa das máquinas até a contratação dos 
serviços de pintura.

O reconhecimento ao trabalho é reforçado também 
pela coordenadora do Laboratório de Ensaios de Combustí-
veis (LEC) da UFMG, Vanya Maria Duarte Pasa. “Trabalhamos 
de forma integrada com a equipe de Compras da Fundep e 
isso nos garante um bom atendimento. Somos certificados 
com a ISO 17.025 e a norma apresenta requisitos rígidos para 
a área de Compras, para os quais a Gecom teve de se adequar, 
por meio de treinamentos e adequação de seus procedimen-
tos. Essa parceria nos garante agilidade e a possibilidade de 
trabalhar com tranquilidade.”

Gerência de compras da Fundep 
garante rapidez e economia na 
aquisição de bens e serviços 
para seus parceiros

Facilidade 
para comprar
Facilidade 
para comprar
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prImeIrA pessOAApoio à ciência 
em minas

Desde 2004, o professor José Policarpo Gonçalves 
de Abreu faz parte da Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de Minas Gerais (Fapemig) por meio de seu Conselho 
Curador. Atualmente é o diretor científico da instituição que 
é reconhecida nacionalmente. 

Ele é graduado em Engenharia Elétrica pela Escola 
Federal de Itajubá (Unifei), onde também realizou mestrado 
em Ciências e ocupou importantes cargos administrativos. É 
doutor em Ciências pela Universidade de Campinas (Unicamp) 
e desenvolveu o pós-doutorado no Worcester Polytechnic 
Institute, EUA. Abreu é coordenador do Grupo de Estudos em 
Qualidade da Energia da Unifei, consultor da Fundação de 
Pesquisa e Assessoramento à Indústria (Fupai) e presidente da 
Sociedade Brasileira de Qualidade de Energia Elétrica (SBQEE).

Autor de mais de 150 artigos publicados em revis-
tas, congressos e seminários, além de ser coautor do livro 
“Transformadores: Teoria e Ensaios”, o professor tem um 
olhar relevante sobre Ciência, Tecnologia e Inovação e, essa 
visão, ele apresenta para os leitores do Jornal da Fundep.

Qual a política prevista para os próximos anos de governança?
A política prevista é a de consolidar o crescimento 

e de internacionalizar a Fapemig, transformando-a em uma 
agência também respeitada no exterior, uma vez que hoje 
ela já é reconhecida nacionalmente. Como exemplos re-
centes, podemos citar que nosso presidente é, desde março 
deste ano, o novo presidente do Conselho Nacional das Fun-
dações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap). Em maio, 
fomos aceitos como uma das primeiras fundações de amparo 
(FAPs) a se tornar membro da Academia Brasileira de Ciên-
cias. Isso passa, naturalmente, pela adequação do nosso sis-
tema a uma visão bem mais ampla, a qual, em verdade, foi 
deflagrada durante a direção científica do Prof. Mario Neto.

A Fapemig deu um grande salto, implementou uma 
série de novos programas. O “Fapemig no Interior”, o qual foi 
implementado por decisão do Conselho Curador no início de 
2005, permitiu que a instituição se aproximasse bem mais 
das organizações do interior e de seus pesquisadores. Disso 
resultaram diversas ideias de novas ações e programas.

A política da atual direção é a de que somente não 
será feito aquilo que não for legal. Tudo o que puder ser fei-
to para o engrandecimento da Ciência e da Tecnologia, bem 
como para a consolidação da Inovação no Estado, será feito. 
É uma política bem estruturada, visando à consolidação cada 
vez mais da Fapemig como agência para a Ciência, a Tecnolo-
gia e a Inovação do Estado de Minas Gerais. Faz-se importante 
ressaltar que o atual momento virtuoso que vivemos na área 
de C, T & I, com a ação firme e segura da Fapemig, somente 

foi possível porque o atual Governo do Estado reconheceu a 
importância do papel da Fundação como agência indutora e, 
já pelo terceiro ano consecutivo, aplica 1% do orçamento do 
Estado na mesma, como definido pela Carta Magna.

      
Qual a avaliação do senhor sobre a Ciência, Tecnologia e 
Inovação em Minas Gerais? Como nosso Estado se posicio-
na em relação às outras unidades da federação?

Demos um grande salto exatamente pelo apoio que 
a Fapemig  tem dado às instituições de ensino e pesquisa, em 
face, como dito, da alocação devida de recursos orçamentários. 
Vale lembrar que, de 2004 a 2009, o orçamento da Fapemig 
foi multiplicado por dez. A área de Ciência e Tecnologia, não 
só em Minas, mas no País como um todo, cresceu bastante. 
Tivemos um grande salto na publicação de artigos em revistas 
indexadas. Saltamos de cerca de 20 mil para mais de 30 mil no 
último ano, de tal forma que subimos do 15o para o 13o lugar, 
ultrapassando potências como a Rússia e a Holanda, respec-
tivamente. Minas teve papel de destaque nessa conquista, 
especialmente em função da atuação da Fapemig . 

Perseguimos, agora, uma melhoria nos índices da 
inovação, amparados na Lei Federal de Inovação, de 2004, e, 
mais recentemente, na Lei Mineira de Inovação, de número 
17.348, sancionada em janeiro de 2008, e ainda no Decreto 
44.784, de agosto de 2008, que regulamenta o Fundo de 
Incentivo à Inovação Tecnológica (FIIT) – instrumento de 
vital importância, visando a atingirmos esse objetivo. Vale 
ressaltar que a Fapemig, antecipando-se às demais agên-
cias do País, criou uma Gerência de Propriedade Intelectual, 
por meio da qual temos investido fortemente em inovação, 
apoiado inventores de nosso Estado, mesmo os chamados 
independentes, e até mesmo servido de orientadora na in-
dispensável transferência de tecnologia. Assim, a Fapemig é 
vetor fundamental para o avanço de Minas não só em Ciência 
e Tecnologia, mas também em Inovação.

Paralelamente, o investimento em Ciência e Tecnologia 
pode ser um caminho para enfrentar a crise mundial?

É “o caminho”, posto que entendo não haver nada 
mais sólido do que se investir em Ciência, Tecnologia e Inovação. 
O que se fez durante muito tempo foi investir em papel, que é 
algo extremamente volátil. Ações hoje valem X e amanhã valem 
Y, depois de amanhã vale Z. Seu valor é algo que varia conforme 
os humores do mercado. Uma conquista científica e tecnológica 
ou um invento são definitivos, independente de como o mer-
cado está se comportando. O desenvolvimento sustentável, a 
meu ver, só se faz com base em investimentos sólidos, e estes 
são aqueles feitos em Ciência, Tecnologia e Inovação.

para novo diretor da Fapemig, consolidar a ciência, tecnologia e Inovação no 
estado é a diretriz da política da instituição para os próximos três anos

Qual o principal desafio de Minas na área de Ciência, Tec-
nologia e Inovação?

O principal desafio é avançarmos a passos mais lar-
gos que as outras unidades da federação porque é nosso ob-
jetivo, nossa meta, colocar Minas na liderança desse setor. A 
partir disso, estaremos colaborando para que o Brasil venha 
se firmar como um dos países-líderes no contexto mundial. 
Recentemente, houve uma reunião entre a Fapemig, a Uni-
versidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e a Diretoria de 
Bolsas Internacionais da Capes. O objetivo dessa reunião foi 
exatamente começar entendimentos no sentido de interna-
cionalizar a pós-graduação de Minas Gerais. Ou seja, trazer 
para o Estado estudantes pós-graduados num primeiro mo-
mento da América Latina e, mais à frente, do mundo todo, 
transformando a especialização de Minas em uma pós-gra-
duação em âmbito internacional de fato e de direito.

A Fundep gerencia vários projetos financiados pela Fape-
mig em diversas áreas do conhecimento. Qual a sua ava-
liação sobre o trabalho da Fundação?

Gostaria de falar sobre a importância das fundações 
de apoio como um todo. No momento, creio ser inexequível 
continuar a passos largos no fomento a Ciência, Tecnologia e 
Inovação se não pudermos contar com as fundações de apoio 
às universidades. Eu costumo dizer, parodiando um ex-presi-
dente de Harvard, que “quem pensa que a educação é cara, 
experimente a ignorância”. Tenho dito em diversos fóruns: 
“quem pensa que as fundações de apoio não são necessárias, 
experimente viver sem elas”. Não tenho a menor dúvida da 
fundamental importância das fundações de apoio no atual 
contexto nacional. Devemos nos centrar nos ensinamentos 
oriundos dos países onde se prega e se aplica que “todos são 
inocentes até prova em contrário”. Temos que ter mais gran-
deza que uma simples lata de lixo.

Temos em Minas duas grandes fundações de apoio, 
até porque as universidades a que estão vinculadas são mui-
to fortes em pesquisa e pós-graduação. É o caso da Fundep, 
ligada à UFMG, e da Funarbe, ligada à Universidade Federal 
de Viçosa (UFV), o que não tem impedido que tenhamos 
outras fundações de muito bom nível no Estado. Essas fun-
dações maiores, inclusive, têm feito um trabalho de troca 
de experiências com as menores, possibilitando a estas me-
lhorar seus procedimentos, tornando mais eficaz seu modus 
operandi. Esse intercâmbio levará, com certeza, ao aperfei-
çoamento das fundações de apoio, o que será de grande valia 
para vencermos os desafios de operacionalização das ações 
para o fomento à pesquisa científica e tecnológica no Estado 
de Minas Gerais.
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