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Com projetos destinados à terCeira idade, UFmG 
abre as portas para popUlação idosa e inCentiva 

a bUsCa por qUalidade de vida, aUtonomia 
e independênCia na velhiCe



EDITORIAL

A Fundep está presente em vários mo-
mentos do ciclo da produção de conhecimen-
to. Um deles é quando a UFMG – sua principal 
parceira – chega à população por meio de sua 
infraestrutura, recursos humanos e metodo-
logia aplicada para beneficiar a sociedade e 
contribuir para seu desenvolvimento. Exem-
plo disso são as diversas atividades de exten-
são promovidas pela Universidade, com apoio 
da gestão administrativo-financeira da nossa 
Fundação.

A extensão, como o próprio termo diz, 
permite o encontro entre as demandas sociais 
e as tecnologias e saberes construídos no am-
biente acadêmico. Dessa forma, a UFMG ten-
de a quebrar o seu isolamento e, ao mesmo 
tempo, mostra-se mais aberta ao mundo. 

Nesse sentido, a Universidade ofe-
rece serviços à comunidade que têm como 
denominador comum a ideia de democra-
tização, responsabilização e transformação 
social. Dentro desses princípios se encaixam 
as diversas atividades disponibilizadas pela 
instituição para pessoas da terceira idade. 
Os trabalhos direcionados a idosos buscam 
estimular o exercício da mente e do corpo e 
contribuir para o envelhecimento saudável. 

Entre as iniciativas estão projetos 
culturais, de musicalização e de incentivo à 
prática de exercícios físicos. Os cursos e even-
tos ofertados contam com apoio da Fundep 
desde sua viabilização e recebimento de ins-
crições, durante todo o desenvolvimento dos 
trabalhos, até seu encerramento.

As tecnologias e competências na-
cionais também ganham as páginas desta 
edição do Jornal da Fundep. Entre elas, o 
projeto “Sistemas inerciais para aplicação 
aeroespacial” (SIA), realizado no Laboratório 
de Identificação, Navegação, Controle e Si-
mulação (Lincs) do Departamento de Ciência 
e Tecnologia Aeroespacial (DCTA), que busca 
garantir autonomia brasileira quanto aos co-
nhecimentos na área.

Outro trabalho que ganha espaço nes-
ta edição é a reedição do livro “Bello Horizon-
te: bilhete postal”, que resgata a história dos 
primeiros 50 anos da capital mineira por meio 
de imagens de cartões-postais.

O Jornal da Fundep traz, ainda, um 
pouco de suas próprias competências, de-
senvolvidas para oferecer, cada vez mais, 
uma gestão de projetos qualificada para os 
parceiros. Entre elas estão o seu novo portal 
de licitações, que facilita o acompanhamento 
das aquisições, e sua ferramenta de submis-
são de trabalho, que permite a apresentação 
de iniciativas em eventos e editais.

Boa leitura!

Força para o conhecimento e a inovação

O professor Antônio Ferreira Ávila, da Es-
cola de Engenharia da UFMG, foi premiado pela 
Fundação Bill e Melinda Gates pela criação de 
um tijolo sustentável para fossas sépticas. Ele foi 
o segundo brasileiro na história a ser agraciado 
pela Grand Challenge Exploration, que reconhece 
iniciativas que apresentem soluções inéditas para 
problemas mundiais de saúde.

O produto já é visto como um potencial 
aliado para o saneamento básico. Ao invés de ci-
mento ou barro, o “tijolo ecológico” utiliza amido 
de milho, vinagre, água, restos de colheita e gli-
cerina em sua composição. Isso permite que, ao 
longo do tempo – e depois que as fossas forem 
cheias –, os materiais se decomponham natu-
ralmente dentro da terra, sem deixar resíduos, 
transformando-se em adubo. O formato é de fácil 
manuseio e os ingredientes são triviais, permitin-
do que a utilização da tecnologia seja muito aces-
sível. Além de não agredir o meio ambiente, ele 
pode substituir os tradicionais blocos de concreto, 
pois é uma alternativa simples, barata e prática.

O projeto do professor mineiro, que propõe 
um sistema de fossas sépticas utilizando material 
100% biodegradável, foi um dos 88 escolhidos 
dentre 2.500 propostas de 25 nações. Ele deve ser 
implantado no Quênia, como uma alternativa de 
saneamento básico para uma região de extrema 
pobreza. Mas, segundo Ávila, a ideia é que a solu-
ção possa ser aplicada em vários lugares, inclusive 
no Brasil.

Grande ideia para saúde e meio ambiente

Fortalecer sua identidade como mediadora entre a produção de conhecimento, o mercado e a so-
ciedade; estabelecer novos contatos e relacionamentos e buscar oportunidades de negócios. Esses foram 
alguns dos objetivos da equipe da Fundep que participou da quinta edição do Fórum Nacional de Gestores 
de Inovação e Transferência de Tecnologia (V Fortec), realizado entre os dias 25 e 29 de abril, em Salvador.

O envolvimento da Fundep na iniciativa, que reuniu cerca de 500 pessoas de mais de 200 instituições, 
deu-se de várias formas. A Fundação foi a responsável pelo recebimento das inscrições, executou a gestão do 
evento, apoiou por meio de recursos a sua realização, participou com estande durante as atividades – onde 
foi distribuído material de divulgação e apresentado o trabalho a parceiros e interessados – e atuou na sessão 
de encerramento do Fórum, mostrando de forma detalhada o seu escopo de trabalho. O Sistema Financiar 
também foi um dos destaques do evento e chamou a atenção de importantes parceiros potenciais. 

O Fórum congrega instituições que trabalham com inovação e que estão preocupadas com a prote-
ção do conhecimento desenvolvido no Brasil, com o registro da propriedade intelectual e a transferência de 
tecnologias para a sociedade. Outro ponto do debate foi a importância do fortalecimento dos Núcleos de 
Inovação Tecnológica (NITs) e da capacitação de seus profissionais.
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GEsTÃO DE PROJETOs

Inaugurado neste ano, o Laboratório de 
Identificação, Navegação, Controle e Simulação 
(Lincs) é o primeiro em sua categoria na América do 
Sul e um importante elemento para o projeto “Sis-
temas inerciais para aplicação aeroespacial” (SIA). 
O espaço foi equipado para avaliar com precisão o 
desempenho das tecnologias desenvolvidas pela 
equipe e possui capacidade para testar sensores 
em um nível de precisão de 0,1 grau por hora – o 
equivalente à medição de movimentos quase 100 
vezes menores que o de rotação da Terra.

Antes da construção do Lincs, outros recur-
sos foram adotados para monitorar o funcionamen-
to do Sisnav – Sistema de Navegação –, utilizado na 
estabilização de satélites em órbita e na orientação 
da trajetória de um foguete no espaço. Durante a 
Operação Parque I, em maio de 2010, o Sisnav foi 
instalado em um carrinho de montanha russa. 

“Em movimento, o sistema é estimulado 
da mesma forma que em um voo de foguete. Com 
o equipamento, é possível simular situações mais 
próximas da realidade do que se utilizássemos um 
avião”, explica o pesquisador do Departamento de 
Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA) Walde-
mar de Castro Leite Filho, que coordena o projeto. 
Segundo ele, outra vantagem é a possibilidade de 
percorrer o mesmo trajeto repetidas vezes, o que 
permite comparar dados e aferir com exatidão a 
performance da tecnologia. 

Para dar continuidade ao trabalho, ainda 
em 2011, deve ser executada a Operação Parque 
II. Alguns componentes do sistema também já fo-
ram testados com sucesso em ambiente espacial 
de microgravidade durante a Missão Cumã II, em 
julho de 2007. A previsão é que o Sisnav completo 
seja embarcado em um foguete de grande porte 
para lançamento no próximo ano.

COmpETêNCIA NACIONAL
De caráter estratégico para o Brasil, iniciativa visa desenvolver tecnologias aeroespaciais e 
produzir novos conhecimentos na área

Inovação estratégica

Ao mesmo tempo, a equipe do SIA vem 
desenvolvendo um protótipo de computador de 
bordo para veículos lançadores. A solução é respon-
sável por receber, processar e distribuir comandos 
para os subsistemas do foguete e para a carga útil. 
Outro desdobramento do SIA, que já está em anda-
mento, é a construção de um laboratório nos mes-
mos parâmetros do Lincs para testes em satélite.

“Assim, consolidamos uma estrutura que 
contempla todo o processo de criação de novas tec-
nologias aeroespaciais, desde os estudos iniciais até 
a comprovação do seu funcionamento, incluindo a 
qualificação de profissionais. Por meio do projeto, 
esperamos construir conhecimentos e garantir que 
o Brasil possa desenvolver internamente soluções 
dessa natureza, atualmente importadas de outros 
países. Trata-se de uma iniciativa estratégica, que 
nos torna menos suscetíveis às mudanças no mer-
cado internacional”, destaca Waldemar.

De acordo com o coordenador, os ganhos 
são também de ordem econômica, pois os resulta-
dos dos trabalhos podem ser utilizados pelos seto-
res aeronáutico, naval e até mesmo na prospecção 
de petróleo. “A exploração do pré-sal, por exemplo, 
demandará perfurações em grandes profundida-
des, para as quais é fundamental contar com um 
dispositivo para estabilizar e orientar a trajetória 
das brocas.” Após a conclusão do projeto, um con-
sórcio de empresas será responsável pela aplicação 
industrial da tecnologia.

Em conjunto

O SIA é uma iniciativa do Ministério da 
Ciência e Tecnologia, por meio do Comitê de Coor-
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denação dos Fundos Setoriais (Ações Transversais), 
coordenada pelo DCTA e desenvolvida pelo seu 
Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE), junto com 
o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). 
Gestora administrativo-financeira do projeto, a 
Fundep realiza pagamento de pessoal, importa-
ções e compras, que vão desde material de escri-
tório até equipamentos de pesquisa.

Atualmente, estão em andamento dois 
grandes processos de licitação, que totalizam 
recursos da ordem de R$ 5 milhões para con-
tratação de serviços técnicos especializados. 
Presidida por Weberte Veleziano de Jesus, da 
Gerência de Compras da Fundep, a Comissão Es-
pecial de Licitação conta com representantes da 
Fundação e do Inpe que foram responsáveis pela 
elaboração do edital e do termo de referência do 
processo e por orientar as empresas interessadas 
em participar. 

“Divulgamos a concorrência por meio do 
site da Fundação (Conheça, na página 7, o portal 
de licitações exclusivo da Fundep.) e realizamos a 
sessão de abertura dos envelopes in loco. Após a 
análise dos documentos, as empresas serão clas-
sificadas de acordo com os pré-requisitos legais 
definidos no edital e agendaremos a abertura das 
propostas comerciais das cinco empresas partici-
pantes do certame”, explica a compradora da Fun-
dep Marilene da Silva.

Para Waldemar, a parceria com a Fundação 
contribuiu para os bons resultados já conquista-
dos. “O sistema online disponibilizado pela Fundep 
nos permite encaminhar solicitações com facilida-
de pela internet. Também é de grande importância 
a atuação ágil, competente e séria da equipe que 
nos atende, o que acaba estimulando, ainda mais, 
nosso trabalho.”
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ESpECIAL

Iniciativas destinadas aos idosos disseminam 
conhecimentos para o envelhecimento saudável 
e facilitam o acesso à prática de atividade física
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Olhar sereno, fala repleta de sabedoria e 
expressões que transparecem as experiências de 
vida. E elas não são poucas para quem chegou à 
terceira idade. Mas isso não é motivo para largar 
as rédeas da própria história. Quando se trata de 
buscar novos conhecimentos e compartilhar as 
lições aprendidas durante décadas, muitos idosos 
não acreditam em limites e reivindicam seu direito 
de permanecerem ativos. 

Atenta a essa necessidade, a Universidade 
Federal de Minas Gerais oferece atividades direcio-
nadas especificamente para eles, estimulando o 
exercício da mente e do corpo. O trabalho beneficia 
um grupo que vem continuamente ampliando sua 
participação na sociedade – segundo dados da Si-
nopse do Censo Demográfico de 2010, divulgados 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), existem mais de 20,5 milhões de pessoas 
com idade igual ou superior a 60 anos no Brasil, 
o que equivale a 11% da população total do país. 

Entre as iniciativas da UFMG estão o curso de 
Apreciação e Musicalização na Maturidade e os pro-
jetos Terceira Idade Cultural e Maioridade – Univer-
sidade Aberta para a Terceira Idade. Os três contam 
com a gestão administrativo-financeira da Fundep.

Audição refinada

Uma oportunidade para desvendar segredos 
da música. Para boa parte dos participantes do curso 
de Apreciação e Musicalização na Maturidade, esse é 
o significado de ir às aulas ministradas pela profes-
sora Lygia Maria Carvalho de Souza Lima, da Escola 
de Música da UFMG. À frente da turma, ela ensina os 
princípios básicos da linguagem musical – escrita, 
leitura, treinamento auditivo e teoria elementar.

“O retorno é muito positivo, pois a iniciativa 
proporciona à clientela a descoberta de outro uni-
verso que, muitas vezes, está distante. Por exemplo, 
já recebi o agradecimento de uma aluna que nunca 
havia visto um violino de perto antes do curso. As 
experiências e os estudos lhes permitem entender 
como a música funciona, aprofundar saberes e des-
cobrir o que parecia um mistério”, revela a coorde-
nadora do projeto, a professora da Escola de Música 

Maria Inêz Lucas Machado.
Existe apenas um pré-
requisito para as inscrições 

no módulo I: ter, no 
mínimo, 50 

anos. “Nosso objetivo é incluir o maior número de pes-
soas possível e garantir um ambiente de aprendizado 
que desperte o interesse dos estudantes, mesmo que 
possuam diferentes experiências relacionadas à músi-
ca”, explica Maria Inêz. Nesse sentido, o conteúdo do 
curso é sempre adaptado às características das turmas 
e contempla atividades teóricas e práticas, além de 
palestras com professores convidados que abordam 
conteúdos da apreciação musical. Quem deseja se 
matricular diretamente no módulo II realiza uma en-
trevista para avaliar o seu conhecimento na área.

Segundo a coordenadora, não existe a 
pretensão de que os alunos se tornem músicos ao 
final dos dois semestres letivos. “Eles desenvolvem 
uma nova perspectiva sobre a música, com noções 
de como os sons são produzidos e as diferenças en-
tre eles, o que lhes permite desfrutar mais do que 
ouvem. Com o intuito de expandir essa experiên-
cia, muitos continuam os estudos em outros cur-
sos de extensão oferecidos pela Escola de Música 
e passam a frequentar concertos e apresentações.”

Novos saberes

Criado em 1993, o projeto Maioridade visa 
possibilitar o acesso dos idosos à Universidade, 
sob a ótica da educação permanente, e prepará-
los para viverem com qualidade de vida, autono-
mia e independência na velhice. Semestralmente, 
de agosto a dezembro, são promovidas palestras, 
mesas-redondas, oficinas e dinâmicas, bem como 
atividades físicas e socioculturais. Os conteúdos 
são ministrados por professores da UFMG e profis-
sionais de destaque da comunidade.

Com caráter interdisciplinar, a programa-
ção é estruturada sobre quatro pilares temáticos: 
envelhecimento e saúde; movimento e qualidade 
de vida; aspectos psicológicos e sociais; e cotidia-
no e cultura. Para ampliar a convivência do grupo 
e incentivar a troca de experiências, são previstos 
momentos de socialização, como viagens e pas-
seios, para os quais a família é convidada.

“Adotamos uma metodologia de trabalho 
que privilegia o idoso como sujeito no processo de 
aprendizagem, promovendo a interlocução entre 
o professor e o aluno. Todos os meses, realizamos 
o ‘Cotidiano do Maioridade’, quando participantes 
do projeto ministram a aula e apresentam para os 
colegas uma habilidade ou assunto de seu interes-
se”, relata a professora do Departamento de Tera-
pia Ocupacional Marcella Guimarães Assis Tirado, 
que coordena a iniciativa. 

De acordo com ela, trata-se de um espaço 
valioso, no qual o idoso ganha voz, pode comparti-
lhar saberes e é valorizado por sua história de vida. 

O modelo de trabalho conta com a aprovação do 
público: alguns alunos integram o projeto há 

mais de dez anos. A fórmula para garantir a 
atratividade é inovar sempre.

“Ao mesmo tempo em que 
ensinamos, também aprendemos. 

O mesmo acontece com eles. 
Com o tempo, é perceptível 

a mudança de compor-
tamento e a apli-

cação dos novos conhecimentos no dia a dia. Outro 
ponto positivo é a descoberta de diferentes formas 
de inserção social e ampliação da rede de amizades.”

Em movimento

Atividades culturais, físicas e intelectu-
ais são os instrumentos do projeto Terceira Idade 
Cultural para promover a saúde e o bem-estar dos 
idosos. Por meio de jogos, dança e ginástica, os 
participantes ganham mais mobilidade, melho-
ram a capacidade cardiorrespiratória e ampliam 
sua flexibilidade. Para se matricular, é preciso ter 
60 anos ou mais e apresentar um atestado médico 
com liberação para prática esportiva. 

Além de exercitar o corpo, quem se ins-
creve no grupo usufrui de hora dançante, bingo, 
festa junina e outras comemorações organizadas 
ao longo do semestre. “Também privilegiamos a 
integração com o meio ambiente e a participa-
ção da família, que costuma marcar presença nos 
eventos”, afirma a professora Isabel Cristina Vieira 
Coimbra Diniz, do Departamento de Educação Fí-
sica da UFMG. 

Seguindo a premissa do trabalho multidis-
ciplinar, alunos dos cursos de Teatro, Música, Le-
tras, Educação Física da Universidade atuam como 
monitores e acompanham de perto o desempenho 
dos idosos. “Mais que uma oportunidade para de-
senvolver novas iniciativas e metodologias, o pro-
jeto contribui, por meio de aprendizados práticos, 
com a formação de profissionais qualificados para 
lidar com esse público.”

Segundo Isabel, as mudanças mais perceptí-
veis em quem participa das atividades são as expres-
sões faciais e a otimização da performance corporal. 
“É notável como eles ficam rejuvenescidos. De forma 
geral, a sociedade brasileira ainda não reconhece 
que os idosos são indivíduos ativos e produtivos. 
Perceber esse potencial é benéfico não apenas para 
eles, mas também para seus familiares”, acredita.

De ponta a ponta

No que diz respeito à atuação da Fundep, 
as professoras Maria Inêz, Marcella e Isabel são 
unânimes: trata-se de um trabalho que ajuda 
a operacionalizar as ações planejadas, desde a 
oferta das atividades até a execução do projeto, 
incluindo também a divulgação. Além de orientar 
os coordenadores sobre os procedimentos neces-
sários à gestão de recursos humanos e financeiros, 
a Fundação disponibiliza um site personalizado 
com as informações dos parceiros para inscrição e 
matrícula dos interessados, bem como a emissão 
de boletos e faturas. 

Por meio de um sistema online, as infor-
mações sobre os alunos e o histórico de pagamen-
tos e cobranças podem ser acessados pelo coorde-
nador virtualmente. A Fundep oferece, ainda, uma 
estrutura própria de suporte ao usuário por telefo-
ne, email e um posto de atendimento presencial 
no Campus Pampulha.

Saiba mais sobre as iniciativas e como par-
ticipar no site www.cursoseeventos.ufmg.br
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JEITO DIfERENTE 
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Bilhete Poststal 

GEsTÃO DE PROJETOs

Livro “Bello Horizonte: bilhete postal” resgata memórias das principais edificações e espaços públicos 
da capital mineira por meio das imagens de cartões publicados nas primeiras cinco décadas da cidade

tos em ordem cronológica, os cartões propiciam di-
ferentes olhares sobre a cidade, revelando mudan-
ças na paisagem, estruturas e costumes da época.

“A seleção trazida pelo livro apresenta uma 
riqueza de imagens e referências visuais que com-
põe um importante registro iconográfico da evo-
lução urbana da cidade. É uma leitura nova de um 
período histórico marcante. Cada foto vem acom-
panhada de um pequeno texto que contribui para 
a construção de uma narrativa enriquecida da cida-
de”, conta Sylvana. Para a pesquisadora, o grande 
diferencial da publicação é a atração que exerce 
sobre diferentes públicos, “o que permite que não 
seja voltada apenas para historiadores”, reforça.

Mãos à obra

A reedição da obra apresentou alguns de-
safios devido às mudanças nas técnicas de impres-
são e ao estado de conservação dos filmes. “O livro 
foi produzido por meio de um processo analógico, 
com uso de fotolitos, enquanto hoje toda a ativi-
dade de produção gráfica é digital. Além disso, 
o material original ficou guardado por quase 13 
anos e sofreu o desgaste natural do tempo”, relata 
a coordenadora. 

Esses obstáculos exigiram da equipe envol-
vida no projeto um trabalho minucioso de limpeza e 
preparação dos filmes para a impressão. “Contrata-
mos mão de obra especializada e contamos com o 
acompanhamento da profissional de design gráfico 

que foi responsável pela obra original. Essa fase foi 
complicada, principalmente porque é um livro foca-
do na imagem e queríamos que mantivesse a qua-
lidade dos primeiros exemplares”, afirma Sylvana.

Apoio 

O projeto contou com financiamento da 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
Minas Gerais (Fapemig) e permitiu a confecção 
de 2.500 novos exemplares de “Bello Horizonte: 
bilhete postal”. Para a viabilização dos trabalhos, a 
iniciativa contou com o apoio da Fundep. Segundo 
a gerente de Propostas da Fundação, Joice Soares, 
a instituição foi responsável pela análise do plano 
de trabalho e do instrumento jurídico que permitiu 
a liberação de recursos e viabilizou a execução da 
proposta.

A responsável pela execução financeira do 
projeto na Fundep, Júnia Flávia Oliveira Esteves, 
ressalta o envolvimento de diferentes áreas inter-
nas, como compras, propostas e assessoria jurídi-
ca, e aponta a proximidade entre a coordenadora e 
a Fundação, com diálogo constante, como um dos 
pontos fortes do processo.

Os esforços valeram a pena e, hoje, o livro 
está à disposição para comercialização na Funda-
ção João Pinheiro, nas livrarias da Editora UFMG 
e em outros pontos de vendas de Belo Horizonte. 
Mais informações pelo telefone (31) 3448-9430 ou 
via email colecao.mineiriana@fjp.mg.gov.br

Imagens que contam histórias. Mais que 
isso: que despertam a memória de um tempo pas-
sado, de outros hábitos e de uma sociedade dife-
rente. É assim que o livro “Bello Horizonte: bilhete 
postal” contribui para o resgate dos primeiros 50 
anos da capital mineira. A publicação, que acaba 
de ganhar uma nova edição após 12 anos esgota-
da, foi organizada pela Fundação João Pinheiro em 
1997, por ocasião das comemorações do centená-
rio da cidade. Ela reúne imagens de um grande 
volume de cartões-postais editados nesse período, 
acompanhados de informações históricas sobre as 
edificações e espaços públicos da Belo Horizonte 
do final do século XIX e início do século XX.

A beleza das imagens e o trabalho criativo e 
cuidadoso do projeto gráfico fizeram do livro, mais 
que uma obra histórica, um objeto encantador. Ele 
teve seus exemplares rapidamente esgotados no 
ano de publicação e foi reeditado em 1998, quan-
do mais uma vez todos os volumes foram vendidos. 
Desde então, a peça tornou-se um objeto de desejo 
e item de colecionador, o que motivou um trabalho 
de recuperação dos arquivos (filmes) e viabilização 
de uma nova edição no final de 2010. 

Segundo a coordenadora dos trabalhos, Syl-
vana de Castro Pessoa, o envio de cartões-postais, 
ou bilhetes, como eram conhecidos, era um hábito 
muito difundido na época. A seleção reunida na 
publicação é composta, em sua grande parte, pela 
coleção de Otávio Dias Filho e pertence, atualmente, 
ao acervo do Museu Histórico Abílio Barreto. Dispos-
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Transparência. Essa é a palavra central 
quando o assunto é o novo portal de licitações da 
Fundep. Lançado em julho do ano passado, a pági-
na vem se consolidando como um instrumento de-
cisivo no trabalho da comissão dedicada a proces-
sos licitatórios da Gerência de Compras (Gecom) da 
Fundação.

De acordo com a equipe, a grande van-
tagem do novo sistema é que agora tudo está 
mais claro e fácil de acompanhar. “O fornecedor 
da Fundep, que faz as cotações no portal quando 
abrimos o processo, pode visualizar os editais, 
acompanhados de histórico e de informações 
complementares”, explica o gerente de Compras 
da Fundep, Weliton Maia.

Segundo ele, os benefícios ultrapassam as 
necessidades dos parceiros. O sistema permite, por 
exemplo, que a equipe cadastre e controle as listas 
das empresas que são chamadas nos processos, que 
são categorizadas de acordo com a natureza dos pro-
dutos que oferecem. “Agora nós temos a segurança 
de verificar e acompanhar quem retirou um edital 
e, se for preciso, realizar uma ‘errata’ e encaminhá-la 
para essas empresas específicas”, completa.

O objetivo da equipe de licitação de trazer 
transparência vai ao encontro da Lei 8.666/93, que 
estabelece normas para esse tipo de procedimento 
administrativo no Brasil, como dar sempre publici-
dade aos processos.

Licitações

A Gecom discrimina suas licitações em 
várias modalidades, entre elas o convite, a concor-
rência e o pregão eletrônico – que também é pu-
blicado no Diário Oficial da União (DOU) e no site 
do Banco do Brasil.

Assim como o restante da Gerência, a co-
missão atua com uma carteira ampla: de softwares 
para sistemas de satélite do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (Inpe) à compra de materiais 
de escritório para departamentos da UFMG. 

Parte do sistema online de compras, novo portal confere mais 
clareza e acompanhamento aos processos licitatórios na fundep

mAIS CONTROLE NAS 
LICITAÇõES

Em parceria com a Gerência de Importação 
(Geimp), também são realizados concorrências e 
processos de dispensas e inexigibilidades interna-
cionais, sempre dentro das regulamentações da lei 
federal. Somente no mês de março, o setor regis-
trou a abertura de 454 procedimentos.

A equipe também responde por analisar 
e orientar os termos de referências nas licitações, 
detalhando minuciosamente as informações, 
além de prestar consultoria sobre a Lei nº 8.666 
para coordenadores e analistas de projetos da 
Fundep.

segurança e economia

Dentro do Portal de Compras da Fundep, 
uma moderna plataforma que permite a aquisição 
de bens e serviços, os processos licitatórios são 
uma das modalidades básicas de compras com as 
quais a Fundação lida, além da coleta simples e da 
chamada dispensa e inexigibilidade.

Atualmente, a Gecom, que realiza cerca 
de 200 processos licitatórios por mês, tem focado 
seus esforços nos pregões eletrônicos. Regula-
mentada no Brasil pela Lei 10.520, essa modalida-
de é considerada padrão para a aquisição de bens 
e serviços comuns – produtos cuja escolha pode 
ser feita apenas com base nos preços ofertados e 
são facilmente encontrados no mercado, como 
materiais de escritório. 

“A tendência para o futuro é sempre traba-
lharmos com pregão eletrônico, pois ele é muito 
mais seguro. Tanto para a Fundação quanto para o 
fornecedor”, entende Weliton.  

O gerente explica ainda que cada licitação 
aberta na Fundep não corresponde a apenas um 
pregão. O trabalho, na realidade, é bem maior. 
“Quando publicamos um edital, nós sempre ratea-
mos o pregão para vários projetos. Então, na hora 
do julgamento, a nossa atuação é quadruplicada 
ou mesmo quintuplicada, trazendo economia para 
os projetos.”

fUNDEp Em AÇÃO



Fundep desenvolve ferramenta exclusiva para apresentação de iniciativas em eventos e editais. sis-
tema permite receber, organizar e parametrizar, com base em critérios estabelecidos, os trabalhos
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inovadora e exclusiva, desenvolvida internamente 
pela Fundep, possibilita o acesso online de qualquer 
lugar do mundo e fica permanentemente no ar. Todo 
o sistema pode ser customizado em português, inglês 
e espanhol, e as informações são totalmente seguras, 
de uso somente da comissão científica do evento. 

Na prática

A gerente de Propostas da Fundep, Joice 
Soares Araújo da Silva, conta que a ferramenta des-
perta o interesse de professores e pesquisadores da 
UFMG. Por facilitar as questões operacionais, o sis-
tema chama a atenção de proponentes de eventos 
de cunho acadêmico, científico e tecnológico.

“A interatividade da ferramenta com as roti-
nas estabelecidas nas chamadas de trabalho permi-
te que os professores foquem na análise dos proje-
tos e na coordenação de outras atividades, deixando 
de se preocupar com recebimento, organização e 
distribuição das iniciativas”, esclarece a gerente.

Outras instituições parceiras da Fundep 
também utilizam a ferramenta. A Serasa Experian 
realizou uma chamada pública para projetos de in-
centivo à pesquisa aplicada para estudantes e profes-
sores universitários nas áreas de Crédito, Marketing e 
Tecnologia da Informação. Foram selecionados cinco 
projetos, sendo três de mestrado e dois de doutorado. 

“A Serasa Experian planeja realizar uma cha-
mada internacional de projetos, visando incentivar 
pesquisas em suas áreas de atuação. A ferramenta de 

submissão de trabalho da Fundep é diferenciada em 
relação às disponíveis no mercado e, por isso, atende 
às necessidades dos parceiros”, avalia a gerente de Ne-
gócios da Fundação, Anna Sophia Candiotto Pereira.

Como surgiu 

A primeira ferramenta de submissão de 
trabalho da Fundep foi elaborada em 2004, para 
atender a uma demanda do pró-reitor de Extensão 
na época, Prof. Edison José Corrêa, para a promo-
ção de um encontro nacional nessa área.

Como a extensão é ampla, naturalmente 
o sistema se tornou versátil. De lá para cá, a fer-
ramenta foi se aprimorando de acordo com as de-
mandas. Hoje, o instrumento pode ser adaptado 
não somente para eventos, mas para chamadas 
públicas de projetos, editais e diversos tipos de 
programas. “Estamos na era da inovação e tecno-
logia, e a ferramenta se aplica a buscar iniciativas 
de desenvolvimento nesses temas, despertando 
assim um grande interesse das instituições priva-
das e do terceiro setor”, acrescenta Anna Sophia.

Entre os dias 29 e 31 de agosto, acontece 
na Faculdade de Educação da UFMG o VI Simpósio 
Internacional sobre Trabalho e Educação. O evento 
tem como objetivos fortalecer as linhas de pesqui-
sa com essa interface e promover o intercâmbio 
de experiências na área, visando congregar pes-
quisadores e estudiosos de diferentes instituições, 
nacionais e internacionais.

Para incentivar a produção e socialização dos 
resultados de pesquisas, desenvolvidas no campo do 
Trabalho e Educação, o simpósio recebeu, até o dia 22 
de maio, projetos em diversas temáticas, e essa cha-
mada aconteceu por meio da ferramenta de submis-
são de trabalho da Fundep. O sistema hospedou as 
iniciativas e as encaminhou para a comissão científica 
do evento, facilitando o recebimento. 

Além desses serviços, a ferramenta de sub-
missão pode ser customizada para parametrizar os 
trabalhos de acordo com as normas e os critérios es-
tabelecidos pelo organizador do evento. “Essa ativi-
dade, que chamamos de inteligência do programa, 
é um importante diferencial, pois os integrantes da 
comissão científica recebem os projetos de acordo 
com sua área de atuação. Eles podem, ainda, co-
municar-se com os proponentes, solicitando mais 
informações ou revisão de informações, por exem-
plo”, explica o gerente de Suporte a Projetos de Ex-
tensão da Fundep, Paulo César Gonçalves Tavares.

A ferramenta permite, ainda, o processa-
mento de relatórios analíticos e o recebimento das in-
formações em programas amigáveis. Sua plataforma 
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Conheça!

A Fundep possui uma equipe de profissionais 
exclusiva para apresentar a ferramenta de 
submissão de trabalho. Basta ligar para os 
números (31) 3409-6774 e (31) 3409-4236 e 
marcar uma reunião.                                             


