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Nos últimos meses, a Fundep passou por im-
portantes mudanças, sejam em sua estrutura física ou 
em seu fluxo de trabalho. Após pesquisas e avaliações 
sobre pontos críticos e melhorias a serem implantadas, 
a nossa Fundação trabalha agora com um novo modelo 
de gestão, buscando garantir um melhor atendimento 
aos seus parceiros e a satisfação nos serviços executados.

As mudanças são o primeiro passo de uma 
caminhada que a Fundep trilha rumo à excelência em 
gestão. Para tanto, contamos com a dedicação de nos-
sos colaboradores, a competência de nossos gestores e 
com o apoio e a participação de nossos parceiros. 

Exemplo da importância da articulação en-
tre parceiros foi a realização do II Encontro do Fórum 
Permanente de Dirigentes de Fundações de Apoio às 
Instituições Públicas de Ensino Superior do Estado de 
Minas Gerais (Fórum Faipes-MG). Nele, a Fundep pôde 
participar e se posicionar, contribuindo para avanços 
em prol de nossas fundações e de nossas universida-
des. Além da discussão de temas de interesse comum e 
da articulação de ações e estratégias, o evento foi uma 
oportunidade de aproximação e de alinhamento entre 
as instituições e entre essas e a Fapemig. 

Outro reflexo do novo posicionamento ins-
titucional da Fundep é a criação da sua Assessoria de 
Controle da Qualidade, que tem como meta avaliar a 
eficiência dos serviços e a satisfação dos clientes da 
Fundação. Investimos, também, em um novo site para 
a nossa Gerência de Concursos, com o objetivo de aten-
der às demandas dos usuários e oferecer um sistema 
com mais interatividade, informações e oportunidades 
de acesso.

São destaques dessa edição o resultado 
bem-sucedido da UFMG no edital CT-Infra – no qual 
a Fundep participou da elaboração da proposta – e os 
planos do novo presidente do Parque Tecnológico de 
Belo Horizonte (BH-Tec), professor Francisco César de 
Sá Barreto.

Dentre os projetos gerenciados pela Funda-
ção, destacamos este mês o tênis para caminhadas 
desenvolvido com tecnologia da UFMG. Com um siste-
ma de amortecimento diferente, ele reúne condições 
especiais de conforto e design. O produto, já disponível 
no mercado por um valor acessível, é exemplo de como 
a tecnologia desenvolvida na Universidade pode ser 
repassada para a população.

Boa leitura!

Márcio Ziviani
Diretor-executivo
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A assessora de Relações Institucionais da Fundep, Andrea Kauffmann Zeh, participou da 
mesa-redonda “60 anos da Ciência e Cultura: entre a academia e o público”, uma das ativi-

dades da 61ª reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) entre 12 e 17 de 
julho, na Universidade Federal do Amazonas (UFAM), em Manaus. Durante o encontro, ela apresentou 

o “Ciência, Tecnologia e Inovação na Mídia Brasileira” – projeto inédito no Brasil realizado pela Fundep, que 
tem o objetivo de analisar esses temas por meio do acompanhamento de 57 veículos de comunicação impressos 

(jornais e revistas) de todos os estados brasileiros. 

A mesa-redonda contou com a participação de estudantes, cientistas e jornalistas e foi coordenada pela pesquisadora 
do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo (Labjor) da Unicamp, Germana Barata. Dentre outros palestrantes, 
estavam o repórter do O Estado de S. Paulo, Herton Escobar; Bernardo Esteves, da Ciência Hoje Online; o físico Marcelo 
Knobel, editor-chefe da revista Ciência e Cultura; e a assessora de comunicação da Academia Brasileira de Ciências, Elisa 
Oswaldo-Cruz.

Durante as discussões, foi unânime que é necessário a parceria entre jornalistas e pesquisadores para que a ciência 
chegue até a população. Todos os participantes também concordaram com as informações apresentadas, principal-

mente sobre a questão referente às agências de notícias internacionais, que geram a maior parte do jornalismo 
científico no Brasil. Isso ocorre porque as universidades e os centros de pesquisa ainda não potencializaram a 

divulgação de suas iniciativas.

projeto da Fundep é sucesso na SBpC

Desde o dia 28 de agosto, ficou mais fácil importar na Fundep. A Fundação implantou mudanças em seu sistema no Espaço de 
Apoio ao Coordenador – ferramenta online de interação entre os coordenadores de projetos e a instituição – para facilitar a 
realização de solicitações relativas aos serviços de importação e melhorar o atendimento dos pedidos encaminhados. Segundo o 
gerente de Tecnologia da Informação da Fundep, Ricardo Bonfim, o objetivo é tornar as operações mais intuitivas e ágeis. Para re-
alizar uma solicitação, a forma de acesso ao sistema continua a mesma, mas novas opções de procedimento estarão disponíveis. A 
gerente de Importação, Magali F. M. Rodrigues Silva, explica que as mudanças são extensivas ao sistema utilizado pelos analistas 
da Fundação e se baseiam no mapeamento dos processos da equipe. “Trabalhamos em conjunto no levantamento de dúvidas e 
falhas e buscamos desenvolver uma ferramenta que garanta lisura ao processo e torne as operações mais ágeis e eficientes”, refor-
ça. A competência dos trabalhos de importação da Fundep é reconhecida nacionalmente e, em 2008, a instituição foi considerada 
pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) a segunda maior importadora de bens destinados à 
pesquisa científica e tecnológica do Brasil.

Fundep aperfeiçoa Sistema de Importação



GESTãO dE pROjETOS
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Os benefícios das caminhadas são inúmeros e os 
principais resultados são diminuição dos riscos de doenças car-
diovasculares, redução da pressão arterial e dos níveis de gor-
dura no sangue, ativação da circulação e prevenção da osteo-
porose. Esse esporte sem custo, que causa bem-estar, ganhou 
um aliado para deixar a atividade ainda mais confortável.

Estudantes de graduação, pós-graduação e profes-
sores da Fisioterapia e das Engenharias Mecânica e de Produ-
ção da UFMG desenvolveram um sistema de amortecimento 
diferente, que reúne condições especiais de conforto e design. 

A inovação é a geometria do solado, associada ao 
design do cabedal (parte superior do tênis), o que exigiu 
levantamento de tendências e adequação dos materiais aos 
vários aspectos de conforto, como maciez, sensação térmica 
e gasto de energia.

Para chegar a esse resultado, os pesquisadores de-
senvolveram um aparelho para testar a flexibilidade do solado 
em pontos pertinentes e sua capacidade de amortecimento. 
Em cada ponto de diversas solas, era aplicada uma determina-
da força e analisada a deformação. “Assim, avaliamos os mais 
rígidos, os mais macios e, por comparação e olhando a geome-
tria, fomos tendo ideias, não sendo necessário o conhecimen-
to das propriedades de cada solado”, explica um dos coorde-
nadores do projeto, professor Rudolf Huebner, do Laboratório 
de Bioengenharia do Departamento de Engenharia Mecânica. 

Após essa etapa, veio o estudo teórico, em que 
foram observadas várias estruturas da Engenharia, como 
triângulos e quadrados. A equipe chegou à conclusão de que 
os arcos eram interessantes e criou um desenho em que eles 
formavam um conjunto, gerando um sistema que amortece, 
deforma e oferece o conforto.

Aplicação do conhecimento

A metodologia do projeto, aliada à dedicação de 
estudantes e professores, foi o grande diferencial do de-
senvolvimento do novo calçado esportivo para caminhadas, 
possibilitando a rápida entrega do produto. Da chegada do 
projeto à UFMG até a conclusão do sistema de amortecimen-

uFMG desenvolve novo amortecimento, trazendo conforto para praticantes de esporte. devido à ino-
vação do produto, a universidade registra patente e cria competência no desenvolvimento de calçados

to, foram somente seis meses. “Provamos para o setor produ-
tivo que a Universidade é capaz de atender a demandas de 
forma rápida e eficiente”, acrescenta. 

O produto foi concebido a pedido da Crômic, indús-
tria do município mineiro de Nova Serrana, região respon-
sável por 52% da produção nacional de calçados esportivos. 
A Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg) trouxe 
à Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica 
(CT&IT) da UFMG a demanda por um tênis especial. 

O professor Rudolf lembra que a reunião prelimi-
nar do projeto contou com diversos grupos da UFMG. Nesse 
encontro, foi decidida a trajetória dos trabalhos e somente 
ficaram as Engenharias e Fisioterapia, que realizaram testes 
para garantir a qualidade nas caminhadas.

“Enfrentamos vários desafios. O primeiro era não 
mudar o material, manter o preço comercializado pela 
empresa e gerar maior conforto para as pessoas. Depois, 
surgiram as dificuldades financeiras, pois o formato de fi-
nanciamento do projeto envolvia várias instituições, e as leis 
impedem o pagamento de bolsas para estagiários, compra 
de materiais e outros equipamentos”, conta.

Graças à CT&IT, os trabalhos tiveram continuidade. A 
Coordenadoria conseguiu articular todas as instituições, garan-
tindo recursos para assegurar o desenvolvimento do produto. A 
Fundep, segundo o professor Rudolf, também foi uma parceira 
importante. “Nossa experiência com a Fundação é positiva, pois 
ela trabalha bem, atende dentro dos prazos, é bastante criterio-
sa nos processos, especialmente no de compras”, elogia.

Retorno da sociedade

Quanto à avaliação dos trabalhos, o professor enfatiza 
que está muito satisfeito com o resultado e com a disseminação 
do produto na sociedade. Ele ressalta que tem retorno da utili-
zação do tênis e recebe constantemente procura pelo calçado.

O diretor-executivo da Crômic, Júnior César Silva, 
afirma que o resultado do projeto superou a expectativa da 
empresa. “A novidade gerou mais uma patente da Universi-
dade e acredito que a parceria entre a UFMG e uma indústria 

calçadista de pequeno porte também é uma inovação e vai 
abrir caminho para novas parcerias.”

Ele conta que o tênis, disponível nos modelos fe-
minino e masculino, está à venda na Cooperativa Médica 
(Coopmed) da UFMG, que tem lojas no térreo do prédio da 
Faculdade de Medicina e na Praça de Serviços do Campus 
Pampulha. Em julho, o produto denominado Aerobase pas-
sou a ser comercializado em Belo Horizonte por uma rede de 
calçados – a Itapuã. O preço varia entre R$80,00 e R$100,00.

O processo de transferência de tecnologia de pes-
quisas patenteadas prevê repasse, para a UFMG, de percen-
tual sobre a venda do produto. Os recursos são destinados 
a um fundo de pesquisa e aplicados para financiar novos 
projetos e a política de patentes da Universidade.

passos para o futuro

A empresa Crômic tem intenção de estender a par-
ceria com a UFMG. Uma segunda etapa do projeto que deu 
origem ao Aerobase teria o objetivo de criar um produto que 
se adaptasse às condições de peso dos diferentes usuários e 
às deformações das pisadas.

O professor Rudolf conta que outros fabricantes 
também manifestaram interesse em desenvolver projetos 
envolvendo calçados, tais como chuteiras e botas de prote-
ção. “Temos uma equipe que pegou o jeito”, comemora.

André Paraíso, estudante de graduação de Enge-
nharia Mecânica que participou do projeto, acredita que é 
muito produtivo fazer parceria com empresas, aplicando 
o conhecimento acadêmico no mercado. O doutorando do 
mesmo departamento Daniel Neves Rocha, que também 
integrou a equipe, diz que é gratificante ver a divulgação 
do produto, pois muitas vezes a publicação de artigos não 
oferece visibilidade ao trabalho realizado.

“A Universidade tem o papel formador e os pro-
jetos se tornam uma vitrine do conhecimento. Com isso, os 
estudantes ficam com uma visão empreendedora e compre-
endem a importância da interdisciplinaridade, agregando 
valores de outras áreas”, conclui o professor.

Caminhada a passos largosCaminhada a passos largos

Daniel Neves Rocha, Professor Rudolf Huebner e André Paraíso, junto com outros integrantes do projeto, desenvolveram um aparelho para testar flexibilidade de solados e capacidade de amortecimento
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uFMG tem aprovação recorde de recursos em edital de apoio 
a infraestrutura física para investigação científica. Apoio da 
Fundep contribuiu para a conquista

GESTãO dE pROjETOS Estrutura para
pesquisa reforçada

Construção e reforma de laboratórios e espaços de 
pesquisa, compra de equipamentos, criação e consolidação 
de centros de estudos e complexos científicos. Essas são 
algumas das iniciativas viabilizadas pelo Fundo de Infra-
estrutura (Pró-Infra) da Financiadora de Estudos e Projetos 
(Finep). Todos os anos, por meio do edital conhecido como 
CT-Infra, a agência seleciona propostas para apoio financeiro 
à execução de projetos institucionais de modernização e am-
pliação da infraestrutura de instituições públicas de ensino 
superior e de pesquisa brasileiras. Com o apoio da Fundep, o 
resultado do Edital 01/2008 registrou uma aprovação recor-
de de recursos para a UFMG, que receberá um investimento 
de R$ 9.486.866,000.

Segundo o pró-reitor de Pesquisa da UFMG, Carlos 
Alberto Pereira Tavares, o CT-Infra é o único edital de agência 
financiadora brasileira que permite a construção civil, o que 
o torna estratégico para a Universidade. Devido a esse fato, 
o apoio da Fundep é fundamental para que a proposta da 
instituição atenda a todos os requisitos da Finep e garanta 
recursos que serão convertidos em melhorias para toda a sua 
infraestrutura de pesquisa.

Trabalho em equipe

O professor Carlos Alberto Tavares enfatiza que, 
em sete anos de existência, o CT-Infra já disponibilizou 
mais de R$ 1,5 bilhão para investimento nas instituições de 
pesquisa brasileiras. Ele explica que é submetido ao edital 
um único projeto institucional, assinado pelo Reitor e que 
contempla subprojetos de interesse de toda a UFMG. Este 
ano foram cinco iniciativas selecionadas e o valor aprova-
do supera o dobro dos recursos obtidos por meio do edital 
em anos anteriores, quando a arrecadação era, em média, 
de R$ 4 milhões. “A qualidade dos projetos selecionados e 
a competência dos envolvidos são os grandes responsáveis 
por esse resultado”, reforça.

A preparação do edital mobiliza uma grande equi-
pe dentro da Universidade e da Fundep. “A proposta envol-
veu 400 doutores. É preciso enviar currículos, orçamentos, as 
plantas das construções e o memorial descritivo (tudo que 
vai ser feito e utilizado em obras), aprovados pelo Departa-
mento de Planejamento Físico e Obras da UFMG. Além disso, 
é preciso estar atento às exigências da Finep e garantir que 
todos os documentos estejam em ordem”, conta o analista de 
Propostas da Fundep, Hugo Lacerda Saraiva. 

A seleção das iniciativas que compõem a proposta 
é feita por meio de uma comissão composta pelas Câmaras 
de Pesquisa e Pós-Graduação das respectivas pró-reitorias da 
Universidade. “Todos os diretores das unidades acadêmicas 
da UFMG são chamados e podem indicar iniciativas. A deci-
são final sobre os projetos que serão submetidos ao edital 
é tomada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(Cepe), sempre visando a garantir benefícios para a institui-
ção como um todo”, diz o pró-reitor de Pesquisa.

Apoio da Fundep

Segundo a gerente de Negociação – e responsável 
pelo acompanhamento do projeto na Fundep –, Joice Soa-
res Araújo da Silva, todos os anos a Fundep oferece apoio 
à UFMG na elaboração da proposta para o Edital CT-Infra. 
“Este ano, deslocamos funcionários para atendimento in 
loco e oferecemos uma assessoria especial. É um edital 
trabalhoso, com muitos critérios a serem cumpridos e um 
grande volume de documentos envolvido. Mas é importan-
te que ele seja rigorosamente atendido, pois garante obras 
e aquisições importantes para a Universidade”, conta. O 
analista Saulo Guimarães Soares, que participou dos traba-
lhos diretamente na Reitoria da UFMG, reforça o empenho 
da equipe da Fundep para o atendimento das normas do 
edital. Para ele, o resultado alcançado se deve à parceria 
estabelecida e à responsabilidade assumida por todos para 
a preparação do material. Hugo Saraiva ressalta que o papel 
da Fundep é cuidar de toda a parte de operacionalização do 
formulário para que os pesquisadores possam se dedicar ao 
planejamento e execução dos projetos. “A participação da 
Fundep no processo é fundamental. Ela agiliza a prepara-
ção da proposta e nos assessora em todas as dúvidas. É um 
trabalho de grande competência e grande paciência”, com-
pleta o professor Carlos Alberto.

projetos

Os projetos contemplados com recursos do CT-Infra 
de 2008 visam à adequação da estrutura física dos labora-
tórios de Pesquisa e Pós-Graduação do Departamento de 
Química do Instituto de Ciências Exatas, a modernização da 
infraestrutura de pesquisa em minerais e materiais da Escola 
de Engenharia, a construção do Complexo Laboratorial de 
Pesquisa Avançada em Medicina Veterinária, da Escola de 
Veterinária, e a ampliação e reforma da infraestrutura de 
pesquisa do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. As 
iniciativas buscam atender às demandas de pesquisa e pós-
graduação em diversas áreas do conhecimento da Universi-
dade, como estratégia para a formação de recursos humanos 
qualificados e produção de conhecimento científico e de 
inovação tecnológica.

Recursos do edital já contribuíram, em anos 
anteriores, para a realização de importantes projetos da 
Universidade, como a criação e implantação do Centro de 
Microscopia, a instalação do Centro de Pesquisas Agrárias, 
a construção do Biotério Central de Pequenos Animais e o 
melhoramento da infraestrutura do Núcleo de Genoma e o 
de Citometria de Fluxo, ambos do ICB.
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Novo site de concursos no ar
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FuNdEp EM AçãO

Acesse o espaço especialmente feito para você! 
Muito mais interativo e com tudo que você precisa saber 

sobre as oportunidades de seu interesse. 

www.gestaodeconcurso.com.br

Quer saber sobre concursos?

portal traz mais informações, de forma acessível e personalizada, para candidatos 

Interativo, acessível, inclusivo e informativo. Es-
sas são algumas das características do novo site da Fun-
dep, lançado em primeiro de agosto. No novo endereço 
www.gestaodeconcursos.com.br, incluindo variações no plu-
ral e no singular com ou sem acentuação, usuários têm acesso 
a mais conteúdo e oportunidades de empregos públicos.

Uma das novidades é a área exclusiva para candi-
datos, com informações personalizadas de cada etapa para 
pessoas que prestam concursos pela Fundep. Por meio de 
login e senha, o usuário acessa seu histórico de atuação nos 
processos seletivos, dados como local de prova e dicas. 

Acessibilidade também é uma premissa que per-
passa todo o portal, que foi elaborado de acordo com as 
normas do World Wide Web Consortium (W3C) – espécie 
de guia internacional de acessibilidade, definindo diretrizes 
para que pessoas com deficiências possam perceber, enten-
der, navegar e interagir de uma maneira efetiva com a web, 
bem como criar e contribuir com conteúdos online.

Hoje, não somente o deficiente, mas qualquer usu-
ário com dificuldade motora ou escassez visual pode utilizar 
o site de concursos da Fundep: é possível navegar sem utili-
zar o mouse, por meio de teclas de atalho, e fazer opções por 
letras maiores para facilitar a leitura. O portal também foi 
preparado para leitores de tela, software usado para obter 
resposta do computador por meio sonoro, usado principal-
mente por deficientes visuais.

Mais um diferencial da ferramenta é a vista de pro-
va. Pelo novo site, o candidato, na fase de recursos, entra com 
sua solicitação e o sistema faz tudo online, encaminhando 
a resposta, que foi analisada individualmente pela equipe 
pedagógica da Fundep. 

Reflexo do crescimento

“Tínhamos uma plataforma que não abarcava a 
complexidade dos processos seletivos e as exigências dos 

candidatos. Fomos aprimorando os processos e era preciso 
apresentar uma ferramenta inovadora, com tecnologia de 
ponta”, contextualiza o gerente de Concursos da Fundep, 
Martiniano César Neto.

Ele conta que, nesses 18 anos de atuação, a Funda-
ção gerenciou 259 concursos de órgãos públicos municipais, 
estaduais e federais, instituições de ensino e entidades de 
classe, que contaram com mais de dois milhões e duzentos 
candidatos.

Diante desse cenário, a instituição desenvolveu 
internamente o site por meio de estudos de usabilidade da 
ferramenta e do usuário. “Levantamos os perfis de pessoas 
que acessam o site, e o grande diferencial foi o design foca-
do nesses usuários, onde podem encontrar as informações 
facilmente”, explica o analista de comunicação da Fundep, 
Guilherme Marques.

O portal está interligado ao recente sistema de ges-
tão da área de Concursos, utilizado pelos funcionários para 
administração das atividades de logística e pedagógicas. 
Assim, as informações chegam ainda mais rápido para os 
usuários. “Por trás do site, tem um sistema bem estruturado 
que garante segurança e eficiência aos candidatos e às insti-
tuições promotores de concursos”, ressalta.

site validado

Outra metodologia aplicada no desenvolvimento 
do www.gestaodeconcursos.com.br foi o teste do site pe-
los próprios candidatos e usuários do portal. Ao longo das 
análises, foram observadas impressões importantes sobre 
a adequação do novo site, a facilidade (ou dificuldade) de 
navegação e o comportamento dos candidatos frente às mu-
danças propostas na nova página.

O objetivo foi verificar, complementar e validar, 
em situações de uso real, os acertos e erros na interface do 
sistema que podem dificultar o acesso e a navegação do can-

didato pelas páginas. Para isso, trouxeram o especialista Caio 
Cesar Oliveira, professor e consultor em Design Centrado no 
Usuário, para coordenar os testes. 

Para o especialista, a realização desses testes dire-
tamente com os candidatos mostra que a Fundep está aten-
ta à responsabilidade que tem sobre os produtos e serviços 
que oferece. “Além disso, é importante essa verificação para 
que se evitem retrabalhos e gastos muito maiores no futu-
ro”, conta o consultor, que trabalha com projetos interativos 
desde 1995.

Os usuários foram escolhidos em um cadastro vo-
luntário realizado no próprio site de concursos da Fundep. 
Os dados foram filtrados e os participantes selecionados de 
acordo com perfis de candidatos predefinidos estrategica-
mente – inclusive um com deficiência motora.

projetos futuros

O aprimoramento do portal é constante e já estão 
planejadas novas funções para o site. Uma delas é a área 
personalizada para instituições, onde poderão acompanhar 
em tempo real e online cada etapa do concurso e acessar in-
formações como número de candidatos inscritos e os cargos 
mais concorridos.

Outra possível novidade para o futuro é o paga-
mento das inscrições por meio de cartão de crédito. O gestor 
da área conta que tudo foi vislumbrado para facilitar os ser-
viços para o candidato.

“Espera-se que este novo site de concursos da 
Fundep possa servir de base para a reformulação, atualiza-
ção e padronização de outras ferramentas informatizadas e 
ambientes digitais da Fundação, garantindo a satisfação de 
clientes e parceiros da instituição”, planeja César.

Os usuários ainda podem acessar a área de con-
cursos pelo site da Fundep, pois os sistemas estão rodando 
paralelamente. 
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Fundep cria Assessoria de Controle de Qualidade para 
avaliar eficiência de seus serviços. Área é reflexo do 
novo posicionamento institucional

metodologia aplicável ao contexto da Fundep que 
busca neutralizar os pontos que comprometem a 
eficiência operacional da instituição e apresenta 
sugestões para o tratamento da qualidade dos ser-
viços prestados, inerentes ao negócio da Fundação.

A equipe do Projeto 18 realizou dois grupos 
de discussão e 40 entrevistas em profundidade com 
coordenadores de projetos e funcionários da Fundep. 
O objetivo foi encontrar indicadores que possam ava-
liar a satisfação desses públicos com relação ao serviço 
que a instituição presta e levantar indicadores de qua-
lidade que possibilitem um monitoramento periódico.

Formas de atuação

Todas as manifestações de coordenadores 
de projetos Fundep são inseridas em um sistema 
para registro e acompanhamento permanente. 
Além dessa ferramenta, a Assessoria conta com um 
software online de pesquisa para mensurar, periodi-
camente por amostragem, a satisfação dos parceiros.

Como um processo contínuo, o sistema de 
mensuração possibilita monitorar a qualidade dos 
serviços da organização; identificando as expecta-
tivas, mediando a satisfação, elaborando estraté-
gias de melhoria e aprimorando os processos.

Segundo a assessora, a previsão é realizar, 
no fim deste ano, a primeira pesquisa qualitativa 
com os coordenadores de projetos. Além de aferir a 
percepção sobre os serviços da Fundep, é possível, 
por meio desse levantamento, avaliar a nova estru-
tura organizacional.

Outra ferramenta que será frequentemen-
te monitorada é o “Fale com a Fundep”. Esse sistema 
é um dos canais de comunicação da Fundação com 
outros públicos, como a sociedade em geral. Os 
serviços da Fundep no Hospital Risoleta Tolentino 
Neves – gerenciado pela Fundação – também se-
rão avaliados pela Assessoria. Luciana explica que, 
para cada público, será aplicada uma metodologia 
específica, de acordo com suas necessidades.

A qualidade nos serviços prestados é ob-
jetivo central da Gestão Estratégica Fundep e essa 
diretriz é um dos pilares da visão institucional da 
Fundação. Como reflexo desse novo posicionamento 
organizacional, foi criada a Assessoria de Controle de 
Qualidade (ACQ), responsável por mensurar a satis-
fação de todos os públicos que se relacionam com a 
Fundep e, de maneira especial, a dos coordenadores 
de projetos e, com base nesses resultados, identifi-
car lacunas nos serviços, aprimorando sua atuação.

“A criação dessa área reflete a necessidade 
de se ter profissionais disponíveis para receber as ma-
nifestações de nosso principal parceiro, o professor 
da UFMG” e dar o devido tratamento às informações, 
contextualiza a assessora de Controle de Qualidade 
da Fundep, Luciana Almeida de Cavalcanti Ribeiro.

Nesse sentido, a Assessoria também tem 
como atribuição o papel de ouvidoria. Em julho, a 
Fundep inaugurou uma nova forma de trabalho, em 
que cada coordenador de projeto tem o seu interlo-
cutor na Fundação, o analista. A área de qualidade 
não vai interferir nessa relação, mas está à disposi-
ção para receber reclamações, sugestões e elogios 
pessoalmente e por seus canais de comunicação: 
qualidade@fundep.ufmg.br e (31) 3409-3143.

O analista de Controle de Qualidade, Aen-
der Pereira, acredita que as informações levantadas 
são subsídios para conhecer melhor os parceiros, 
possibilitando um atendimento criativo e diferen-
ciado. Devido às atribuições da Assessoria e por não 
estar diretamente ligada à gestão de projetos, a 
área traz isenção e imparcialidade nas análises com 
o objetivo de melhorar os serviços.

Ouvindo os parceiros

Algumas metodologias de avaliação da 
satisfação de clientes foram sugeridas por um dos 
projetos da Gestão Estratégica Fundep. Desde no-
vembro do ano passado, a Fundação atua na pers-
pectiva de uma nova visão institucional: “qualidade 
para os parceiros, bem-estar para os funcionários e 
sustentabilidade para a Fundep”.

Acompanhando essas diretrizes, o Proje-
to 18 (Qualidade nos Serviços) desenvolveu uma 
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Confira alguns dos cursos e eventos da UFMG, gerencia-
dos pela Fundep, com matrículas abertas.

III jORNAdA ACAdÊMICA dE pATOlOGIA 
Divulgar conhecimentos atualizados na área de pato-
logia para profissionais e acadêmicos. Esse é um dos 
objetivos da “III Jornada Acadêmica de Patologia”, pro-
movida pelo Departamento de Anatomia Patológica e 
Medicina Legal da Faculdade de Medicina da UFMG. O 
evento será realizado entre os dias 21 e 24/9. Inscrições 
abertas até 21/9. 

VI jORNAdA ACAdÊMICA dE SAÚdE MENTAl 
O Departamento de Saúde Mental da Faculdade de 
Medicina da UFMG realiza a “VI Jornada Acadêmica de 
Saúde Mental”. O objetivo é o aprendizado e o aprofun-
damento em Saúde Mental. O encontro acontece de 
28/9 a 1º/10, no Salão Nobre da Faculdade de Medici-
na. São 380 vagas. Inscrições abertas até 28/9. 

ANAlISTA dE CRIME 
O Departamento de Sociologia e Antropologia da 
UFMG promove curso de “Analista de Crime”. O obje-
tivo é formar profissionais para produção e análise de 
informações necessárias no planejamento de políticas 
de segurança. As aulas, em formato intensivo, aconte-
cem de 9 a 13/11, na Faculdade de Filosofia e Ciências 
Humanas da Universidade. Interessados devem ficar 
atentos ao período de matrículas, que vai até 3/11.

MINICuRSOS dE GEOpROCESSAMENTO 
O Departamento de Cartografia do Instituto de Geoci-
ências da UFMG promove “Minicursos de Geoprocessa-
mento – Módulo Banco de Dados Geográficos”. A ideia 
é difundir técnicas de geoprocessamento no armaze-
namento, análise e manipulação de dados. As aulas 
acontecem no IGC e vão de 28/9 a 2/10. Matrículas 
abertas até 25/9.

SIMpÓSIO dOR NA MulHER 
O “Simpósio Dor na Mulher”, organizado pelo Departa-
mento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da UFMG 
tem como objetivo apresentar e discutir a atual situ-
ação da mulher diante da dor crônica e os principais 
quadros dolorosos. O encontro acontece nos dias 21 
e 28/10 e 4/11, no Salão Nobre da Faculdade. Podem 
participar profissionais e estudantes. Inscrições abertas 
até 21/10. 

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

pOSTOS 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

Fale com a Assessoria de Controle de Qualidade
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Auditório lotado, presença de representantes de 25 
fundações, debate franco, aberto e construtivo, articulação 
de ações e estratégias, interação em busca de resultados e 
de interesses comuns. Esses são alguns dos resultados do II 
Encontro do Fórum Permanente de Dirigentes de Fundações 
de Apoio às Instituições Públicas de Ensino Superior do Es-
tado de Minas Gerais (Fórum Faipes-MG). O evento foi reali-
zado nos dias 27 e 28 de agosto, no auditório da Faculdade 
de Ciências Econômicas (Face) da UFMG, e consolidou a força 
do movimento mineiro, assim como o apoio mútuo entre as 
parceiras, instituições de ensino, pesquisa e fomento.

O encontro contou com a presença do reitor da UFMG, 
Ronaldo Tadêu Pena; dos integrantes da Diretoria Colegiada do 
Fórum; do presidente da Fapemig, professor Mario Neto Borges; 
além de seu diretor-científico, José Policarpo Gonçalves Abreu e 
do diretor de Planejamento, Paulo Kleber Duarte Pereira, e de 
mais de 100 participantes dessas e demais fundações de apoio. 

Reforço das parcerias

Em sua fala, o reitor enfatizou a importância da inte-
ração entre Instituições de Ensino e Pesquisa e suas fundações 
de apoio para o desenvolvimento das universidades e para a 
Ciência, Tecnologia e Inovação em Minas e no País. Ele chamou 
atenção para o fato de que o trabalho da Fundep é fundamental 
para os quatro pilares da Universidade: Ensino, Pesquisa, Exten-
são e Desenvolvimento Institucional. “Hoje uma universidade 
pública não pode viver sem uma fundação de apoio. Estamos 
construindo aqui, entre a UFMG e a Fundep, um modelo de inte-
ração e de parceria, inclusive para processos de construção civil, 
que já foi reconhecido nacionalmente e que deve ser copiado 
em outros campi. Resultado disso é a projeção da Universidade 
em todo o Brasil e a entrega, por exemplo, de uma das escolas 
de Engenharia mais bem instaladas do mundo”, completa.

O presidente das Instituições Públicas de Ensino 
Superior (Ipes) mineiras, e reitor da Universidade Federal de 
Lavras (UFLA), Antônio Nazareno Guimarães Mendes, refor-
çou o apoio às fundações e ratificou posição da Associação 
Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino 
Superior (Andifes) favorável à atuação das mesmas. “Não 
fosse o apoio das fundações, os programas de pós-graduação 
e os projetos de pesquisa de uma forma geral não poderiam 
ter avançado tanto em nosso País”, disse.

Aprendizado

O professor Mario Neto Borges proferiu a palestra 
“A Fapemig para as gestoras parceiras”, na qual destacou o 
importante papel dessas instituições na execução das ativi-
dades de fomento à Ciência, Tecnologia e Inovação. Para ele, 
a formação do Fórum era uma demanda antiga da Fapemig e 
o evento é uma oportunidade importante para garantir sin-
tonia entre a Fapemig e as fundações, assim como um espaço 
estratégico de articulação. 

Em seguida, os chefes de sete departamentos da 
fundação de fomento apresentaram suas atividades e pu-
deram explicar os procedimentos adotados pelos setores de 
Tecnologia da Informação, Estudos e Análises, Programas e 
Bolsas, Controle Operacional, Contabilidade, Prestação de 
Contas e Avaliação. A intenção das palestras foi oferecer às 
fundações todo o conhecimento necessário sobre os pro-
cessos da Fapemig, de modo que o trabalho conjunto seja 
facilitado.

Ao final das apresentações, o diretor de Planeja-
mento da Fapemig, Paulo Kleber Duarte Pereira, ratificou o 
apoio às fundações, reforçou a atual postura da instituição, 
de cobrança de resultados, e falou da importância de se 
aproximar a sociedade da Ciência e da Tecnologia. “Roma 
foi o mais duradouro dos impérios, com cerca de mil anos 
de poder, porque sabia fazer parcerias. Essa também deve 
ser a nossa estratégia.” Logo após, o diretor-científico, José 
Policarpo Gonçalves de Abreu, falou da satisfação de presen-
ciar o encontro e de sua crença nas fundações gestoras como 
solução para a gestão de projetos de pesquisa. “A função do 
pesquisador é pesquisar. E para que ele possa se dedicar a 
essa atividade, ele precisa de apoio nas questões administra-
tivas e financeiras e de gestão”, concluiu.

Para o presidente do Fórum Faipes – e diretor-
presidente da Fundação Arthur Bernardes (Funarbe) –, De-
metrius David da Silva, a presença de todo o staff da Fapemig 
trouxe, além de mais conhecimento sobre os procedimentos 
da agência, uma grande responsabilidade, pois demonstra o 
apoio oferecido e a confiança depositada no trabalho. “A cria-
ção do Fórum foi motivada pela Fapemig e ele surgiu para so-
lucionar alguns desencontros que comprometiam o trabalho 
das fundações de apoio. Foi com esse incentivo que começa-
mos nossos trabalhos e hoje já fizemos várias reuniões, dois 

encontros gerais e temos um movimento forte e consolidado 
em Minas, com reconhecimento nacional”, conta.

Articulação

Um dos destaques do encontro foi a discussão pre-
sidida pelo professor Demetrius David da Silva sobre a pro-
posta de novo decreto de regulamentação da Lei 8959/2004. 
Para os integrantes da Diretoria Colegiada da Faipes, o texto 
inviabiliza o funcionamento das fundações de apoio e vai 
gerar prejuízos não só para as instituições como para as uni-
versidades brasileiras. Foram apresentadas avaliações e su-
gestões de mudanças para a proposta, tanto pela Funarbe e 
pela Pró-reitoria de Planejamento da UFMG, quanto colhidas 
impressões e contribuições dos participantes para a formata-
ção de um novo documento.

O evento contou ainda com importantes discussões 
de temas de interesse comum, como a exposição realizada 
pelo diretor-executivo da Fundação de Desenvolvimento da 
Pesquisa (Fundep), professor Márcio Ziviani, sobre o sistema de 
credenciamento de fundações junto ao Ministério da Educação 
(MEC) e Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) e a apresen-
tação, discussão e aprovação do Regimento Interno do Fórum.

O professor Márcio Ziviani expôs, também, a pro-
posta de programação para o próximo encontro do Conselho 
Nacional de Fundações de Apoio às Instituições de Ensino 
Superior e de Pesquisa Científica e Tecnologia (Confies), que 
será realizado em Juiz Fora, entre os dias 14 e 16 de outu-
bro. Foram realizadas, ainda, as apresentações do Portal do 
Fórum Faipes-MG e do Plano de Cursos de Atualização/Capa-
citação para Técnicos das Fundações de Apoio, pelo Professor 
Jucélio Sales, presidente da Fundação de Apoio à Universida-
de Federal de São João Del Rey (Fauf/UFSJ).

Eleição da diretoria

Na ocasião, foi votada a composição da Diretoria Co-
legiada – que consolidou os nomes da diretoria provisória e 
renovou seu mandato por mais dois anos. Compõem a Direto-
ria hoje o diretor-executivo da Fundep, professor Márcio Zivia-
ni; o diretor-presidente da Funarbe, Demetrius David da Silva; 
o presidente da Fauf, Jucélio Luiz de Paula Sales; e o diretor-
executivo da Fundação Renato Azeredo, Antônio Carlos Braga.

Sucesso do encontro das fundações de apoio minei-
ras reforça importância do papel das instituições 
para o desenvolvimento das universidades e para a 
Ciência e Tecnologia do Estado
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Fundações de apoio mineiras realizam encontro para articulação de ideias e fortalecimento das instituições, universidades e centros de ensino e pesquisa apoiados

Interação que gera resultadoInteração que gera resultado

Sucesso do encontro das fundações de apoio minei-
ras reforça importância do papel das instituições 
para o desenvolvimento das universidades e para a 
Ciência e Tecnologia do Estado
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Espaço da tecnologia 
em Belo Horizonte

Desde 1º de julho, o Parque Tecnológico de Belo 
Horizonte (BH-Tec) conta com um novo presidente. Suces-
sor de Clélio Campolina, que deixou o cargo para concorrer 
à Reitoria da UFMG, o professor Francisco César de Sá Barreto 
assume o empreendimento com muito trabalho pela frente. 
O principal: atrair, para o espaço, empresas interessadas no 
desenvolvimento de produtos tecnológicos. 

Cedido pela Universidade em uma parceria com a 
Prefeitura de Belo Horizonte, Governo do Estado, Fiemg e 
Sebrae,  o terreno do BH-Tec, localizado nas imediações do 
Campus Pampulha, atualmente passa por obras de infraes-
trutura. O conjunto de prédios institucionais deverá ser fina-
lizado em 2010. O ex-reitor da Universidade conversou com 
o Jornal da Fundep e falou sobre suas expectativas e planos 
para a nova gestão.

Jornal da Fundep: Como foi receber a presidência do BH-Tec?

Sá Barreto: Recebi com certa surpresa e, ao mesmo tempo,  
considero uma honra ter sido convidado e escolhido. A ori-
gem do BH-Tec, de certa forma, passa por mim. Foi na minha 
gestão como reitor que foi instituída uma comissão presidi-
da pelo professor Paulo Sérgio Beirão, na época pró-reitor 
de Pesquisa, responsável pelo primeiro relatório de estudo.  
Assumo o cargo não como um desafio e quero deixar claro 
que não estou fazendo nenhum sacrifício. Aceito simples-
mente como uma tarefa que considero muito interessante e 
importante, de natureza diferente da acadêmica, mas nem 
tanto. De qualquer forma, um pouco diferente das que já fiz 
até agora. 

      
JF: Quais são os planos para a gestão?

Sá Barreto: O primeiro grande desafio são as obras do Parque, 
sob ponto de vista do surgimento e instalação de empresas. E 
já existem indicadores de que elas vão de fato surgir. A finali-
zação da infraestrutura do espaço, de uma parte do conjunto 
de prédios institucionais, está em andamento.  Nós já temos 
três andares de garagem e a primeira laje. A previsão de con-
clusão é para o mês de março de 2010. Com a disponibilidade 
de espaço físico, poderemos fazer a chamada para as empre-
sas, de acordo com as áreas do conhecimento que o próprio 
Conselho de Administração irá definir, cobrindo os interesses 
e metas do BH-Tec. Estamos agora empreendendo conversas 
e contatos, inicialmente com setores da UFMG, para atrair 
investidores e dessa forma induzir a criação de empresas de 
base tecnológica que possam ocupar o Parque futuramente. 
Procuraremos também a PUC Minas, a Universidade Federal 
de Ouro Preto (UFOP), o Centro Federal de Educação Tecno-
lógica de Minas Gerais (Cefet-MG) e instituições de ensino 
envolvidas com a produção de conhecimento. Outra linha de 
trabalho é caminhar na direção da elaboração de uma pro-
posta de empresa voltada à tecnologia cultural.

JF: Recentemente foram divulgadas na imprensa divergên-
cias sobre a instalação da Google e do Centro de Pesquisas 
René Rachou, da Fiocruz. O que de fato aconteceu?

Sá Barreto: A decisão política dos dirigentes da Google é que 
eles virão para um lugar próximo à UFMG, dentro ou fora do 
Parque. Essa é a vontade deles. O que aconteceu é que, por 
causa da crise internacional, eles recuaram nas negociações, 
ou pelo menos ainda não apresentaram a proposta inicial. 
Quer dizer, pararam a negociação para depois voltar a pensar 
sobre isso. As portas ainda estão abertas. Em relação à Fiocruz, 
não há problemas. Recebi um ofício do diretor do Centro de 
Pesquisas, Dr. Rodrigo Correa Oliveira, e outro do presidente da 
Fundação Fiocruz, Sr. Paulo Gadelha, encaminhando a propos-
ta de inserção do René Rachou no Parque Tecnológico. Passei 
a proposta ao Conselho Técnico-Científico, que foi aprovada, e 
que agora será repassada ao Conselho de Administração, ór-
gão de decisão máxima do BH-Tec, que emitirá parecer final. 
Com a aprovação, a próxima etapa será a construção do prédio.

JF: Qual é a importância de um parque tecnológico desse 
porte em BH, vinculado à UFMG?

Sá Barreto: É muito importante. O estudo inicial de concep-
ção do Parque demonstrava algumas características. Entre 
elas, a de que ele tinha que estar próximo a uma universi-
dade de pesquisa, como um parque científico urbano. É o 
caso do BH-Tec. Está ao lado de uma instituição forte em 
pesquisa, a UFMG, e em Belo Horizonte, uma cidade propícia 
e agradável do ponto de vista de vida social, que possui de-
manda por esse tipo de empreendimento e oferta de mão de 
obra qualificada. Acredito que o Parque reúna todas as con-
dições para ser um empreendimento de muito sucesso para 
a cidade e Estado, em termos de desenvolvimento tecnológi-
co. A função principal dele é que as empresas se instalem e 
desenvolvam novos produtos; não se trata, portanto, de um 
distrito industrial, com linha de produção fixa e permanente. 
O principal objetivo é a inovação tecnológica. 

JF: Qual é o envolvimento da Fundep no projeto do Parque?

Sá Barreto: Além da gestão administrativo-financeira de al-
guns projetos, a Fundep poderá se envolver de várias formas.  
Por exemplo: as empresas que vão se instalar irão necessitar 
do tipo de apoio que a Fundep oferece. As próprias relações 
das empresas com os grupos de pesquisa, departamentos 
da UFMG e com outras universidades poderão também de-
mandar a competência da Fundep e seus serviços. O fato de 
a Fundação existir na UFMG, com a qualidade e experiência 
que tem, e construída da forma como foi, é uma pré-condi-
ção para o Parque e para tantos outros projetos terem suces-
so. Ela é muito importante, um instrumento de gerência útil 
para as empresas que se instalarão no BH-Tec.

Novo presidente do BH-Tec, Francisco César de Sá Barreto inicia 
gestão com o desafio de atrair empresas e prosperar o 
desenvolvimento tecnológico no Estado
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