
M A I O - J U N H O / 2 0 1 0   •  N º  5 5  •  A N O  V I I

FUNDAÇÃO APRESENTA NOVA 
DIRETORIA COLEGIADA: 

MAIS GOVERNANÇA E 
TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO

Página 3

FOCO NO ATENDIMENTO 

FuNDEP RESPONDE ÀS DEMANDAS DOS PARCEIROS 
E INVESTE NA MELHORIA DA INTERFACE COM 

OS COORDENADORES DE PROJETOS

FOCO NO ATENDIMENTO
 

FuNDEP RESPONDE ÀS DEMANDAS DOS PARCEIROS 
E INVESTE NA MELHORIA DA INTERFACE COM 

OS COORDENADORES DE PROJETOS

REITOR DA uFMG FALA DOS 
PLANOS PARA OS PRÓXIMOS 
ANOS E DO PAPEL DA FuNDEP
Página 8

REITOR DA uFMG FALA DOS 
PLANOS PARA OS PRÓXIMOS 
ANOS E DO PAPEL DA FuNDEP
Página 8

FUNDAÇÃO APRESENTA NOVA 
DIRETORIA COLEGIADA: 

MAIS GOVERNANÇA E 
TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO

Página 3



CuRTASPALAVRA DA FUNDEP

EXPEDIENTE
Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa. Presidente do Conselho Curador: professor José Aurélio Garcia Bergmann.  Presidente: professor Marco Crocco. 
Jornalista responsável: Cristina Guimarães - MG09208JP. Redação: Jurandira Gonçalves e Leonardo Rodrigues. 
Projeto editorial: Assessoria de Comunicação. Projeto gráfico: Rodrigo Guimarães. Diagramação e Criação Capa: Marx Barroso. 
Revisão: Fátima Campos. Tiragem: 9.000 exemplares. Periodicidade: bimestral. Distribuição dirigida e gratuita.

Av. Antônio Carlos, 6627, Unidade Administrativa II. Pampulha, Belo Horizonte - MG. Caixa Postal 856, CEP 30161-970.
Tel.: 55 31 3409-4200 - Fax: 55 31 3409-4253. jornal@fundep.ufmg.br / www.fundep.ufmg.br

Apoiar a UFMG e nossos parceiros e buscar 
novas oportunidades de atuação. É com esse espírito 
que iniciamos os trabalhos da nova gestão da Fundep. 
Assumir uma instituição de tamanha complexidade e 
cujo papel é tão importante para o desenvolvimento 
do País é um desafio que vem se mostrando, nesses pri-
meiros meses de atuação, também uma oportunidade.

Nossa meta para os próximos quatro anos é 
aproximar ainda mais a Fundep e a UFMG de seus ou-
tros parceiros . Da mesma forma, vamos trabalhar para 
melhorar a qualidade dos serviços prestados, por meio 
de uma revisão e constante atualização dos nossos pro-
cesso de trabalho, o que permitirá otimizar os recursos 
humanos e financeiros envolvidos.  

Nesse sentido, foi dado um passo decisivo para 
ampliar a governança  da gestão da Fundep: a criação de 
um Conselho Diretor, de caráter colegiado, que substitui a 
antiga Diretoria-executiva da Fundação. A nova estrutura 
é composta por três professores da UFMG, de diferentes 
áreas do conhecimento. A proposta, tema desta edição 
do Jornal da Fundep, partiu do atual Reitorado e foi ade-
quada às atuais necessidades da Fundep e da Universida-
de Federal de Minas Gerais. Ela coincide com orientações 
do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e vai 
contribuir para uma parceria efetiva e cooperativa.

A melhoria no atendimento oferecido aos coor-
denadores de projetos é outra das atuais prioridades da 
Fundep. Exemplo disso foi o grande investimento realiza-
do para a implantação de uma nova plataforma informa-
tizada de gestão de projetos, que permita acesso rápido 
às informações e eficiência nas solicitações e no atendi-
mento das demandas. O lançamento do novo Espaço do 
Coordenador (EC) foi um marco dessa perspectiva e hoje, 
meses após sua disponibilização, o sistema continua sen-
do aprimorado e recebendo atenção para se tornar, cada 
vez mais, adequado às necessidades de professores e 
pesquisadores. O novo Espaço do Coordenador é destaque 
deste Jornal da Fundep, que traz uma reportagem espe-
cial sobre seu funcionamento e sobre os resultados que a 
ferramenta tem alcançado.

A publicação traz, ainda, uma entrevista com 
o reitor da UFMG, professor Clélio Campolina Diniz, que  
apresenta os planos da gestão e comenta assuntos em 
pauta na comunidade acadêmica, como a incorpora-
ção do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ao 
vestibular, o processo de transferência de tecnologia e 
depósito de patentes na Universidade e o destaque da 
UFMG no cenário nacional.

Boa leitura!

Prof. Marco Crocco
Presidente da Fundep
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O Ministério da Justiça publicou em março uma Portaria que concede à Fundep o título de Utilidade Pública Federal (UPF). 
A declaração é destinada a organizações sem fins lucrativos que reconhecidamente realizam trabalhos em benefício da população.

Para a Fundação, que já detinha os títulos de Utilidade Pública Municipal (UPM) e Estadual (UPE), a denominação signi-
fica o reconhecimento do seu trabalho na gestão de diversos projetos de cunho social. 

Fundep recebe título de utilidade Pública Federal

O novo presidente da Fundep, professor Marco Crocco, foi oficialmente nomeado como um dos integrantes da Diretoria 
Colegiada do Fórum Permanente de Dirigentes de Fundações de Apoio às Instituições Públicas de Ensino Superior do Estado de 
Minas Gerais (Fórum Faipes-MG). Ele substitui o professor Márcio Ziviani (diretor-executivo da Fundep na gestão março 2006 a 
março 2010) e já participa das reuniões e trabalhos do grupo.

No último encontro, realizado no final de março, foram definidas as atividades e eventos de 2010 e discutidos temas 
referentes ao credenciamento de fundações junto ao Ministério da Educação (MEC) e Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) 
e ao novo decreto de regulamentação da Lei 8958/1994. Na ocasião, foi decidida a data para reunião entre representantes das 
fundações com o objetivo de organizar um programa de treinamentos para técnicos das instituições vinculadas à Faipes-MG. 
Entre as abordagens sugeridas estão Pregão Eletrônico, treinamento de pregoeiros, Lei 8666/93, prestação de contas e outros 
itens operacionais relevantes. 

O novo Encontro de Dirigentes Faipes-MG deve acontecer em setembro, com presença de representantes de 27 funda-
ções de apoio do Estado.

Presidente da Fundep assume posto no Fórum Faipes

O Relatório de Atividades 2009 (RA 2009) da Fundep 
está pronto e disponível para consulta. A peça, com os principais 
resultados do último ano e o Balanço Contábil da Fundação, foi 
finalizada em tempo recorde, ainda em março, e pode ser confe-
rida no site www.fundep.ufmg.br. A publicação foi totalmente 
produzida internamente, desde o levantamento do conteúdo 
até a criação visual, de forma a garantir economia e uso racional 
dos recursos, além de alinhamento com os valores e princípios 
da Fundação.

O RA 2009 traz como destaques os ciclos que se realizam 
nas Ciências – conhecimento que gera desenvolvimento, que re-
sulta em mais investimentos em pesquisa e, assim, mais constru-
ção de conhecimento – e como a Fundep faz parte desse processo 
produtivo. Além disso, o Relatório traz os principais fatos do ano 
de 2009 como a consolidação da Gestão Estratégica Fundep (GEF), 
a nova forma de atendimento e de atuação, os investimentos em 
tecnologia e a construção e consolidação de parcerias.

A publicação é um importante meio de prestação de 
contas, um mecanismo de relacionamento com outros órgãos e 
instituições e um instrumento que contribui no esforço da Fundep 
de garantir transparência a seu trabalho. Além da versão atual, as 
edições anteriores da peça também podem ser conferidas no site.

Os interessados em receber o Relatório impresso po-
dem solicitar o material pelo email comunica@fundep.ufmg.br

Relatório de Atividades 2009 está em circulação!
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Para garantir mais governança corporativa e aumentar a aproximação com a uFMG, Fundep 
adota nova estrutura diretora e apresenta seus representantes

A Fundep inicia mais um ciclo em 2010. É o começo 
de uma gestão com novos representantes e que trará uma 
importante mudança na estrutura de direção da Fundação: a 
substituição da Diretoria-Executiva por um Conselho Diretor.  
O novo órgão, que atuará de forma colegiada, é composto 
por uma Presidência, uma Diretoria de Desenvolvimento Ins-
titucional e uma Diretoria de Operações.

Os membros do Conselho Diretor já foram nome-
ados pelo reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, 
professor Clélio Campolina Diniz. São eles: professor Marco 
Aurélio Crocco Afonso na função de presidente, professor 
João Pinto Furtado como diretor de Desenvolvimento Insti-
tucional e professor Henrique Vitor Leite na função de diretor 
de Operações.

Segundo o presidente da Fundação, professor 
Marco Crocco, a formação de um Conselho Diretor foi uma 
decisão tomada para garantir mais governança à gestão e 
contribuir para uma aproximação mais efetiva e cooperati-
va com a UFMG. A constituição da nova estrutura partiu de 
uma proposta desse novo Reitorado, que coincidiu com uma 
orientação do Ministério Público Estadual de Minas Gerais 
– órgão que vela pelas fundações – sobre a condução de 
instituições dessa categoria e ganhou corpo de acordo com 
as necessidades atuais da Fundep e da Universidade e suas 
perspectivas para o futuro.

Presidência

À Presidência, cabe administrar a Fundep, em 
conjunto com o Conselho Diretor, traçando princípios e de-
finindo linhas de atuação; representar a Fundação junto aos 
parceiros, às instituições regulatórias e de fomento e junto à 
sociedade, além de atuar na condução de pessoal técnico e 
administrativo da Fundação. Para tanto, foi nomeado o pro-
fessor Marco Aurélio Crocco Afonso, da Faculdade de Ciências 
Econômicas (Face) da UFMG.

Economista graduado pela Face, Crocco é, tam-
bém, mestre em Economia da Indústria e da Tecnologia 
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e doutor 
pela Universidade de Londres, com estudos em Economia 
Institucionalista, Macroeconomia Pós-keynesiana e Siste-
mas Financeiros. Ele atua, hoje, como professor associado 
do Departamento de Ciências Econômicas, coordenador da 

pós-graduação em Economia, além de membro do Conselho 
Diretor do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Re-
gional (Cedeplar) da Face.

Desenvolvimento Institucional

A Diretoria de Desenvolvimento Institucional tem 
como missão promover a integração entre a Fundep e insti-
tuições públicas e privadas, tanto no país como no exterior, 
para mútua colaboração em atividades de interesse comum. 
Ela é encarregada de regular, segundo políticas definidas 
pela direção colegiada, as relações entre a UFMG e a Funda-
ção e entre elas e o ambiente externo, buscando oportuni-
dades e parcerias. 

Como responsável pela área foi nomeado o profes-
sor João Furtado, da Faculdade de Filosofia e Ciências Huma-
nas (Fafich) da UFMG. Professor associado do Departamento 
de História, João Furtado é graduado na área e mestre em 
Sociologia pela UFMG, concluiu o doutorado em História 
Social pela Universidade de São Paulo (USP) e, desde 1997, 
atua como professor na graduação e no programa de pós-
graduação em História da Universidade. Ainda na UFMG, foi 
chefe do Departamento de História, entre 2000 e 2002, e di-
retor da Fafich em dois mandatos, entre 2002 e 2010. Mem-
bro do Conselho Universitário, foi presidente da Comissão de 
Legislação entre 2003 e 2010.

Diretoria de Operações

A Diretoria de Operações tem como objetivo conso-
lidar um importante projeto para a Fundep, que é a imple-
mentação do modelo de uma nova estrutura, desenhado pelo 
planejamento estratégico da Fundação, considerando não 
somente as mudanças no organograma interno, mas também 
as alterações na própria Diretoria. Ao mesmo tempo, vai traba-
lhar no sentido de dotar essa nova estrutura de uma funcio-
nalidade melhor, mais ágil e eficiente e que garanta rapidez 
e satisfação no atendimento às demandas dos pesquisadores. 

A área foi assumida pelo professor Henrique Leite, 
da Faculdade de Medicina da UFMG. Graduado, mestre e 
doutor em Medicina (Obstetrícia e Ginecologia) pela Uni-
versidade, ele é atualmente professor associado do Depar-
tamento de Ginecologia e Obstetrícia. Já atuou como diretor 

Fundep institui 
nova diretoria colegiada

de Ensino, Pesquisa e Extensão do Hospital das Clínicas da 
UFMG (2006-2010), é coordenador da Linha de Cuidado Ma-
terno Infantil do Hospital Risoleta Tolentino Neves (HRTN), 
membro do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e da 
Câmara de Pós-Graduação da UFMG.

Compromisso com a uFMG

A mudança na direção da Fundep já consta em seu 
novo Estatuto, em vigor desde abril. O novo formato, além de 
atender às exigências dos órgãos regulatórios, foi escolhido 
para garantir uma gestão mais alinhada aos princípios da Uni-
versidade e permitir que a Fundação cresça de forma susten-
tável e atenda aos coordenadores de projetos com qualidade. 
“Não se trata de uma questão de divisão de poder e sim de efi-
ciência administrativa, de distribuição de tarefas e acompanha-
mento sistemático dos trabalhos”, enfatiza o professor Crocco. 

Para o presidente da Fundep, mais que reafirmar 
o compromisso de apoiar a UFMG no desenvolvimento de 
suas atividades, a diretoria colegiada tem como missão es-
tabelecer uma relação simbiótica entre as duas instituições. 
Nesse sentido, a participação de três representantes do corpo 
docente, de diferentes áreas do conhecimento, na liderança 
da Fundação é muito importante. “É uma oportunidade de 
atuarmos de forma colaborativa e participativa, contribuin-
do com visões variadas para o processo decisório e trazendo 
para dentro da Fundep questões do interesse da comunidade 
universitária”, reforça Crocco.

Flexibilidade para agir

Outra importante mudança diz respeito à divisão da 
antiga Superintendência-Executiva da Fundep em duas: uma de 
Desenvolvimento Institucional e outra de Operações, vinculadas 
às respectivas diretorias. A primeira fica sob responsabilidade do 
funcionário Admir Ribeiro, enquanto que a segunda, de Antônio 
Eugênio Faraci – ambos provenientes da comunidade universi-
tária e com mais de 30 anos de experiência na Fundação. A in-
tenção é garantir mais flexibilidade e agilidade no atendimento 
às demandas que a instituição apresenta. Os superintendentes 
vão fazer a ponte entre os diretores e as rotinas da instituição, 
atuando para operar a implementação das diretrizes, monitorar 
os trabalhos e municiar a Diretoria com informações
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ESPECIAL

Mais de três meses após seu lançamento, a ferramenta continua recebendo 
melhorias e buscando facilitar o trabalho dos pesquisadores e parceiros da 
Fundep. Saiba como melhor utilizá-la e tire dúvidas!

Em dia com o 
Espaço do Coordenador

O Espaço do Coordenador (EC) é a interface online 
entre a Fundep e seus parceiros. É por meio dele que são re-
alizadas todas as solicitações, como compras, pagamentos, 
importações e contratações; é feito o acompanhamento finan-
ceiro do projeto e o pesquisador pode, ainda, emitir relatórios 
e conhecer todos os processos relativos a seus pedidos. O EC 
pode ser acessado, via internet, 24 horas por dia e permite aos 
coordenadores uma conexão direta com a Fundação.

Para garantir cada vez mais eficiência ao trabalho e 
satisfação aos coordenadores de projetos, a Fundep investiu no 
melhoramento da ferramenta e lançou, em março, um sistema 
100% reconstruído, com melhor dinâmica para os usuários, 
melhor navegação, suporte e integração com os mecanismos 
e processos da própria Fundação. O novo EC foi feito sob me-
dida para atender às demandas dos pesquisadores e demais 
usuários. Segundo o gerente do Centro de Informação (CIN) da 
Fundep, Ramon Azevedo, todas as alterações realizadas – com 
relação ao sistema antigo – foram resultado de solicitações 
feitas por coordenadores e embasadas em estudos e pesqui-
sas. “O sistema foi pensado para oferecer o que o coordenador 
precisava e da maneira mais adequada”, explica Ramon.

Após o lançamento, a ferramenta passa por um 
processo natural de ajustes e aprimoramento, sempre bus-

cando ser a melhor opção para os coordenadores de projetos 
da Fundep. Nesse sentido, já foram realizadas mais de 150 
melhorias e correções – todas atendendo a pedidos dos usu-
ários –, e a equipe responsável pelo sistema está atenta para 
solucionar quaisquer dificuldades encontradas.

O que mudou?

As principais alterações do novo sistema dizem res-
peito à sua navegação, realização das solicitações e formato 
dos relatórios. As modificações implantadas contribuem 
para a melhoria da usabilidade do sistema, que conta com 
acesso e utilização facilitados e linguagem simplificada e 
menos contábil.

O novo EC traz um menu reduzido e mais organiza-
do, que facilita a utilização e padroniza os pedidos. Todas as 
funcionalidades do sistema foram organizadas em três gran-
des grupos: Início (oferece uma visão geral sobre resumo fi-
nanceiro dos projetos, pedidos ativos, fluxo de aprovação de 
solicitações e pendências para resolver); Pedidos (centraliza 
todas as solicitações que podem ser feitas por tipo: Compras, 
Importação, Financeiro, Pessoal e Viagem); e Relatórios (reú-
ne todos os relatórios de acompanhamento divididos em ca-
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•	 Tela	de	resumo	financeiro	dos	projetos: visível a 
partir do botão “início”, possui legendas que sina-
lizam ao coordenador a vigência de seus trabalhos.

•	 Seletor	de	projetos: permite a escolha do projeto 
ou subprojeto de forma fácil, a partir de busca ou 
paginação.

•	 Criação	 da	 tela	 de	 resumo	 do	 projeto,	 ou	 sub-
projeto:	oferece uma visão geral daquela iniciativa, 
mostrando dados financeiros, demandas feitas e 
contato com o analista.

•	 Tela	de	pedidos	ativos: exibe, em uma única pági-
na, todos os pedidos feitos em todos os projetos de 
um coordenador.

•	 Tela	de	pedidos	para	aprovar: permite a aprovação 
dos pedidos pendentes.

•	 Tela	de	pendências: possibilita que pendências lan-
çadas pelo analista, e que necessitem de avaliação do 

coordenador, sejam analisadas, bem como possibilita 
resolver questões referentes a acertos de adiantamen-
tos, definição de proformas e mapas de preço.

•	 Possibilidade	 de	 salvar	 rascunhos	 dos	 pedidos: 
evita a perda de trabalho caso ocorra falha de cone-
xão com a internet ou travamento do computador do 
coordenador.

•	 Possibilidade	de	salvar	modelos	dos	pedidos	fei-
tos: evita retrabalho.

•	 Inclusão	da	função	de	busca	em	pedidos,	históri-
co	de	pedidos,	glossário	etc.

•	 Inclusão	 de	 barra	 de	 passo	 a	 passo: para que o 
coordenador tenha melhor compreensão de quantas 
etapas ainda restam para a conclusão de seu pedido.

•	 Inclusão	da	barra	de	 status	de	pedido:	 facilita a 
visualização do fluxo de aprovação e dos prazos da 
Fundep para processamento da solicitação.

PRINCIPAIS CARACTERíSTICAS DO NOVO ESPAÇO DO COORDENADOR

quem realizou a solicitação e quando, qual o valor envolvido 
e o status da operação. 

O gerente do Centro de Informações acrescenta 
que foi recentemente criada, atendendo a pedidos dos co-
ordenadores, uma página de resumo financeiro do projeto, 
com todos os dados e relatórios de uma iniciativa. “O objeti-
vo é que ela seja o principal espaço do novo sistema para os 
coordenadores e facilite a visualização e a compreensão do 
andamento financeiro dos trabalhos.”

Há, ainda, um mecanismo para armazenamento de 
pedidos. Antes, a solicitação realizada não ficava armazena-
da e disponível para que o coordenador acompanhasse o seu 
andamento. Hoje, mais que isso, ele pode acessar todas as 
etapas do processo e gerar relatórios detalhados.

Melhorias

Para o lançamento, foi contratada uma consultoria 
técnica especializada que realizou cerca de 500 horas de tes-

tegorias: Cursos e Eventos, Financeiro, Pessoal, Meus Projetos 
e Minhas Propostas).

Além disso, foi feita uma total revisão dos formulá-
rios, buscando simplificá-los. 

Facilidades

O EC, hoje, traz opções que visam a facilitar a vida 
dos coordenadores de projetos e demais usuários. “Na pri-
meira tela estão listados todos os projetos do pesquisador, 
o que contribui para a visualização de sua carteira. Como 
as solicitações seguem a mesma linha de pensamento e 
são realizadas por meio do mesmo caminho, uma vez feito 
o pedido, o usuário já se torna capaz de executar qualquer 
demanda”, aponta Ramon.

Entre as benfeitorias implantadas está a listagem,  
em um mesmo local, de todos os pedidos ativos de um pes-
quisador. Ali, é possível, ainda, encontrar dados referentes a 
cada demanda, como sua descrição, a qual projeto pertence, 



O sistema permite 
acompanhar o 

andamento das 
solicitações rea-

lizadas e o status 
das pendências

Na aba “Pedidos 
Ativos”, o usuário 

pode conferir o 
registro de todas as 

suas solicitações (de 
todos os projetos), 
com suas respecti-

vas informações

A primeira página 
traz a listagem 
de projetos do 

coordenador

tes antes que a ferramenta fosse implantada. Esse processo, 
em si, resultou em várias melhorias – diante de situações 
que foram sendo encontradas na utilização do Espaço. Após 
o lançamento, foram feitas mais de 20 visitas a coordenadores 
(em companhia de seus respectivos analistas de projetos) para 
apurar possíveis problemas e dar retorno às dúvidas e recla-
mações que surgiram, e o processo trouxe à tona a necessi-
dade de ajustes. Foi feita, também, uma pesquisa de opinião 
durante uma semana no próprio EC, para coletar percepções e 
possíveis aperfeiçoamentos. 

O processo de implantação da ferramenta foi acom-
panhado pela área de Qualidade da Fundep. O setor foi res-
ponsável por monitorar as reclamações, elogios e questiona-
mentos que eram encaminhados pelos analistas de projetos 
ou que chegavam por meio de outros canais de relacionamen-
to, como emails, telefonemas e contatos pessoais. Segundo 
a gerente da área, Luciana de Almeida Cavalcanti Ribeiro, foi 
realizado um esforço conjunto, que reuniu a Gestão de Tec-
nologia da Informação (Getin), a Gerência de Atendimento 
a Projetos (GAP) e a Qualidade para buscar soluções para os 
problemas apontados e melhorar o sistema para os usuários. 
“O resultado foi uma redução significativa do volume de men-
sagens referentes ao EC. Os aperfeiçoamentos da ferramenta e 
a aproximação com os coordenadores foram muito importan-
tes e vamos continuar monitorando o trabalho, em busca da 
satisfação nos serviços”, ressalta Luciana.

Segundo Ramon Azevedo, todo o processo de es-
tudos e melhorias do sistema teve como objetivo tornar a 
ferramenta a mais adequada e eficiente possível para uso 
dos coordenadores. “A busca de novas soluções e aprimora-
mentos será um processo constante, para que o sistema se 

mantenha dinâmico e possa atender às novas necessidades 
que se apresentarem”, reforça.

Manutenção

Ramon Azevedo explica que, apesar de todos os es-
forços para que o novo EC apresente funcionamento adequa-
do, é impossível prever todas as situações que podem ocorrer 
durante a sua utilização – assim como em qualquer novo 
sistema. Devido a isso, é natural que a ferramenta apresente 
certas inconformidades durante o início de sua utilização. 
“Alguns coordenadores reclamaram da ocorrência de erros, 
que podem acontecer pelo não reconhecimento de caracte-
res, pela impossibilidade de leitura de algumas informações 
etc. Mas a Fundep está atenta e busca continuamente solu-
cionar quaisquer problemas apontados”, ressalta. 

Desde o lançamento, as estatísticas referentes a 
erros diminuíram significativamente. Segundo dados de 
segunda-feira (dia da semana de maior número de acessos 
ao EC), 7 de junho, menos de 0,02% dos acessos realizados 
no Espaço do Coordenador apresentaram erro, enquanto os 
demais 99,98% obtiveram sucesso.

A Fundep apresenta, atualmente, quatro sistemas 
diferentes para monitorar o funcionamento da ferramenta. 
“A cada cinco minutos são realizados testes automáticos. 
Mantemos uma equipe específica para dar suporte e esta-
mos realizando um esforço conjunto, que envolve outros 
setores e áreas da Fundação, para melhoria do atendi-
mento aos coordenadores. Mesmo no período de ajustes, 
o novo sistema já apresentava 50% menos problemas que 
a versão anterior”, completa Ramon.

Foco no atendimento

Os coordenadores de projetos gerenciados pela 
Fundep contam, hoje, com um atendimento focado em um 
único interlocutor, ou seja, um analista que é responsável 
por acompanhar todos os seus trabalhos. É por meio dele 
que são feitos todos os contatos, encaminhadas dúvidas e 
solicitações. Durante o processo de migração para o novo 
Espaço do Coordenador, os colaboradores da Gerência de 
Atendimento a Projetos (GAP) foram os porta-vozes dos 
professores e pesquisadores junto à Fundação. 

Esses interlocutores foram fundamentais para 
a percepção dos questionamentos e dúvidas dos coorde-
nadores sobre a nova ferramenta e encaminhamento das 
demandas de mudanças e melhorias para a área responsá-
vel. Segundo a gerente da GAP, Eloíza Aguiar Ferreira, já é 
possível notar resultados positivos com relação ao Espaço 
do Coordenador. “Graças aos esforços conjuntos das áreas 
de Informática e de Atendimento a Projetos, as reclamações 
diminuíram e a perspectiva de utilização é muito boa”, conta.

A gerente ressalta que, além dos investimentos para 
aprimoramento do sistema, foi realizado um esforço de aproxi-
mação dos analistas com os coordenadores. Além de intensifi-
car as visitas e reuniões, a área busca criar canais e mecanismos 
de relacionamento para melhorar o diálogo e facilitar o acesso 
às pessoas e às informações. “Mais de 50% dos coordenadores 
já foram visitados e estamos buscando conhecer melhor os pro-
jetos. Queremos orientar os parceiros quanto ao funcionamento 
do EC e sobre a condução de seus trabalhos e verificar dúvidas 
sobre os procedimentos da Fundep. Com o diálogo, podemos 
oferecer um atendimento de mais qualidade”, conclui Eloíza.
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A página de 
resumo financeiro 

do projeto reúne 
todos os relatórios 

e informações de 
uma iniciativa

O usuário pode 
optar por fazer 

uma solicitação 
ou acompanhar o 

andamento de de-
mandas anteriores 

clicando na aba 
“Pedidos”

Ao escolher um 
dos trabalhos, o 

coordenador é 
direcionado para 
a página daquele 

projeto, onde pode 
conferir todos os 

dados da iniciativa 
e checar sua situa-

ção financeira

Relatórios	/	Financeiro

Pedidos	/	Compras

Tela	inicial

Pedidos	/	Financeiro

TÓPICO

Pedidos	/	Financeiro

Pedidos

Todos

Todos

Pedidos	/	Financeiro

Pagamento	por	CNPJ

Compras

Aprovar	pedidos

Boleto	Avulso

ITEM

APV

Todos

Seletor	de	Projetos

Todos

APV	e	APD

Criação	de	um	novo	relatório	de	pagamento	por	CNPJ.

Possibilidade	de	o	solicitante	acompanhar	o	histórico	de	suas	de-
mandas	de	compras	pelo		pedido	feito	no	Espaço	do	Coordenador.

Possibilidade	de	aprovar	vários	pedidos	pendentes	com	ape-
nas	um	clique.

Possibilidade	de	consultar	de	forma	mais	fácil	os	boletos	avulsos.

DESCRIÇÃO DA MELhORIA

Possibilidade	 de	 solicitação	 de	 meia	 diária	 em	 pedidos	 de	
adiantamento	para	viagem.

Possibilidade	de	obter	endereços	a	partir	de	um	CEP	informado.

Inclusão	da	função	de	busca	para	melhor	seleção	e	localização	
de	projetos	e	subprojetos,	sobretudo	para	coordenadores	que	
gerenciam	mais	de	dez	projetos.

Melhoria	 na	 performance	 para	 coordenadores	 que	 possuem	
muitos	projetos.

Possibilidade	de	selecionar	dados	bancários	a	partir	de	todas	
as	contas	já	fornecidas	à	Fundep	para	aquele	beneficiário.

EXEMPLOS DE MELhORIAS SOLICITADAS PELOS COORDENADORES E EXECuTADAS NO EC

No item “Relatórios”, 
o coordenador pode 

gerar e conferir 
dados referentes a 
extratos, balance-

tes, faturas e presta-
ção de contas

3 4
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Jornal da Fundep: Quais são os principais planos para a 
gestão?

Prof. Clélio Campolina:  O primeiro desafio acadêmico é com-
binar crescimento com qualidade, com a implantação dos 
projetos Reuni. O segundo é ampliar os cursos e o sistema de 
assistência estudantil, para manter os estudantes carentes 
na UFMG, pois não adianta abrir vagas quando, por exemplo, 
não há condições de permanência.  

Outro grande desafio é ampliar a nossa internacio-
nalização, de maneira compatível com o cenário mundial. 
Também buscamos estreitar nossa relação com a sociedade, 
principalmente por meio de atividades culturais e de extensão. 

Do ponto de vista de questões administrativas, tra-
balhamos para viabilizar tudo isso, lutando pela autonomia. 
Queremos ainda melhorar a gestão das cidades universitárias, 
no que diz respeito a trânsito, segurança, serviços, controle de 
resíduos e meio ambiente. Além disso, temos que pensar num 
plano para o Campus Saúde da UFMG e para o de Montes Cla-
ros e dar continuidade às negociações que assegurem a estabi-
lidade financeira dos dois hospitais geridos pela Universidade: 
o Hospital das Clínicas e o Hospital Risoleta Tolentino Neves. 

      
JF: Em maio, o Conselho Universitário decidiu incorporar o 
Enem à primeira etapa do Vestibular UFMG. Que benefícios 
a adesão traz?

Campolina: Entendemos que o Enem é um bom sistema de 
avaliação do desempenho dos ensinos fundamental e médio. 
Pela primeira vez no Brasil, teremos de fato um sistema de 
avaliação que possui implicações concretas, porque a partir do 
resultado vão ficar claras as diferenças do desempenho educa-
cional por escola, município e Estado. É um avanço democrá-

tico que terá um efeito fortíssimo sobre o sistema educacional 
brasileiro para, de certa forma, pressionar por melhorias.  Ao 
adotar o Enem, a Universidade tem agora autoridade para 
ajudar no planejamento, elaboração de provas e avaliação. 

JF: A UFMG é frequentemente considerada uma das me-
lhores universidades do país, tanto pelo Enade como, por 
exemplo, pelo volume de registros de patentes. Como man-
ter esse destaque?

Campolina: Esse reconhecimento é resultado de um esforço 
de pesquisa que vem sendo feito ao longo dos anos. O gran-
de desafio para mantê-lo passa pelo crescimento com qua-
lidade. E isso só pode ser feito por meio de um permanente 
apoio em todos os cursos, inclusive na graduação. 

Atualmente, estamos reestruturando a Pró-Rei-
toria de Pesquisa da UFMG. Temos ainda o projeto de rees-
truturar a CT&IT [Coordenadoria de Transferência e Inovação 
Tecnológica UFMG] e criar um pouco mais de flexibilidade na 
relação da Universidade, governo e o sistema empresarial, 
para facilitar a transferência de tecnologia. A internacionali-
zação da Universidade também é uma alavanca para manter 
a qualidade da nossa pesquisa.

JF: Sobre o processo de transferência de tecnologia, como é 
possível equilibrar UFMG e a iniciativa privada?

Campolina: Essa relação tem que ser uma construção perma-
nente. O mercado existe, não vamos ser ingênuos de achar 
que iremos trabalhar fora dele. É importantíssimo ter essa 
inter-relação. E para isso não existe uma forma definitiva. 
É um processo de relacionamento no qual vamos ter que ir  
ajustando as condutas. Não tem fórmula mágica. Sempre 
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Crescer com qualidade
O novo reitor da UFMG, professor Clélio Campolina, é respeitado como um dos maiores especialistas na área de planeja-

mento e políticas de desenvolvimento regional no país. O reitor tem como grande desafio modernizar a instituição, combinando 
crescimento e qualidade. Outras linhas de ação da nova equipe da Reitoria, que conta com a professora Rocksane Norton como 
vice-reitora, são a implementação do Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni) e a democratização 
e internacionalização da Universidade.

Em entrevista ao Jornal da Fundep, o professor titular da Faculdade de Ciências Econômicas (Face), que já foi presidente do 
Conselho Curador da Fundep,  falou sobre os planos acadêmicos e administrativos para o período 2010-2014. Ele também ressaltou a 
importância da relação entre o público e o privado e deixou claro que a Fundep é peça-chave nas engrenagens da pesquisa científica.

irão existir novos desafios, competições e cooperações. Só 
não podemos nos tomar como adversários das empresas. 
Somos apenas uma instituição de natureza distinta. 

JF: Institucionalmente, como a Fundep é vista hoje pela 
Universidade?

Campolina: Hoje, sem a Fundep, a pesquisa estaria muito 
atrasada. Se você retirá-la, sem mudanças institucionais, 
você mata a pesquisa. É um organismo vital. Tenho uma 
relação institucional e pessoal com a Fundação. Utilizo seus 
serviços desde a década de 70. Fui presidente do Conselho 
Curador no final dos anos 80 e sou Prêmio Fundep. Tenho o 
maior carinho e respeito. Embora juridicamente indepen-
dente, para mim, a Fundação é parte integrante da UFMG, 
política e institucionalmente. Apenas por necessidades for-
mais, possui a forma jurídica de fundação. Nosso objetivo é 
que a Fundep esteja cada vez mais junto da Universidade.

Essa é a principal diretriz da uFMG para os próximos quatro anos


