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Apoiar e desenvolver pesquisas, contribuindo para a transformação do conhecimento 
em avanços na educação, saúde, cultura, tecnologia e diversos outros benefícios para a 
sociedade. Esse é o propósito da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa.

A Fundep viabiliza projetos de ensino, pesquisa, extensão, prestação de serviço e inova-
ção da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), de outros parceiros e importantes 
centros acadêmicos e científicos do país.

Com um gerenciamento administrativo e financeiro transparente, inovador e criativo, a 
Fundação oferece soluções exclusivas para facilitar a vida dos pesquisadores e coorde-
nadores de projetos, de forma que eles possam focar em suas principais atribuições e 
compromissos com o desenvolvimento científico-tecnológico. Os processos de gestão 
de projetos da Fundep são reconhecidos internacionalmente, com a certificação ISO 
9001:2008 de seu Sistema de Gestão da Qualidade.

Para acompanhar as exigências da sociedade acadêmica e científica e o dinamismo da 
economia do conhecimento, a Fundep vem buscando se reinventar, com uma gestão 
ampliada e criação de novas frentes de negócios. Entre seus serviços, a Fundação é re-
conhecida, ainda, pela gestão de concursos públicos, vestibulares e outros processos 
seletivos. Outros diferenciais são a oferta de ferramentas tecnológicas e a concepção e 
execução de programas de incentivo ao empreendedorismo e inovação. Nesse campo, 
novas formas de apoio são promovidas, também, com a Fundepar – agência que identifi-
ca, investe e desenvolve negócios inovadores de origem acadêmica e com alto potencial 
de crescimento.

Com mais de 40 anos de atuação, a Fundep é referência no cenário das Fundações de 
Apoio pelos avanços em gestão, processos e plataformas e vem conquistando cada vez 
mais destaque no ecossistema de empreendedorismo e inovação nacional.

FUNDEP
Qualidade, referência e criatividade na gestão de projetos de Ciência, Tecnologia & Inovação
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SOLUÇÕES FUNDEP
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SOLUÇÕES FUNDEP

Gestão administrativa e financeira
Formatação da proposta; captação de recursos; planejamento e monitoramento da execução; controladoria; compras 
no mercado nacional; importações e exportações; assessoria jurídica; finanças; seleção, contratação e gestão de pes-
soal; prestação de contas; entre outras atividades.

Gestão de Concursos
 
Logística, assessoria pedagógica, planejamento e execução de concursos públicos, vestibulares e outros processos 
seletivos promovidos por instituições privadas e órgãos públicos.

Ferramentas de gestão
 
Espaço do Coordenador - segurança e praticidade para acompanhamento da gestão dos projetos via web e mobile 
em tempo real.

Sistema Somos
Plataforma de mapeamento de competências de pesquisadores e professores que permite promover a interação 
entre os agentes de C,T&I.

SolUçõES FUNDEP
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empreendedorismo e Inovação
Concepção e execução de programas de incentivo e apoio ao empreendedorismo e inovação.

Fundepar
Primeira empresa de investimentos criada por uma Fundação de Apoio no Brasil, a Fundepar identifica, investe e 
desenvolve negócios inovadores que tenham alto potencial de crescimento e de geração de produtos para a socie-
dade. 

Lemonade
Maior programa de aceleração de startups de base tecnológica em estágio inicial do Brasil, o Lemonade catalisa o 
processo de transformação de ideias em negócios.
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Missão

Contribuir para o desenvolvimento
científico-tecnológico da sociedade, por 
meio de soluções em gestão de projetos 
de pesquisa, ensino e extensão da UFMG e 

de outras instituições parceiras.

Visão

Ser reconhecida como a principal
fundação de apoio do Brasil, na gestão de 
projetos de pesquisa, ensino e extensão, 

oferecendo serviços de qualidade aos
nossos parceiros e sendo motivo

de orgulho para os nossos
colaboradores, até 2018.

Valores

Ética 
Cultura do mérito

Transparência
Atendimento de qualidade

Melhoria contínua
Orientação a resultados 

IdentIdAde ORGAnIZACIOnAL
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CoNSElho DIrEtor FUNDEP
 2014 – 2018

Professor Roberto Alves Nogueira
Diretor de Operações

Professor aposentado da UFMG, onde ainda de-
senvolve projetos de pesquisa. Graduado, mestre e 
doutor em Física pela UFMG, com ênfase em Me-
trologia, Técnicas Gerais de Laboratório e Sistema 
de Instrumentação. Atuou como diretor do Labo-

ratório de Computação Científica (LCC/UFMG).
Atuou como superintendente do Parque Tecno-
lógico de Belo Horizonte (BH-TEC); como repre-
sentante da Universidade no Conselho Diretor 

da Rede Minas Internet e como coordenador do 
projeto “Ampliação da Infraestrutura de Redes”, do 

Ministério da Educação (MEC). Foi responsável pela 
implantação da Rede UFMG.

Professor Pedro Guatimosim Vidigal
Diretor de Desenvolvimento Institucional

Integrante do Comitê Consultivo Tecnológico 
Científico da Fundepar – Fundep Participações. 

Professor associado de Patologia Clínica/Medicina 
Laboratorial e orientador pleno do Programa de 
Pós-Graduação em Patologia da Faculdade de 

Medicina da UFMG.
Graduado em Medicina pela UFMG, com residên-
cia em Patologia Clínica, mestre em Bioquímica e 
Imunologia e doutor em Medicina Tropical tam-
bém pela Universidade, com período sanduíche 
na Mayo Clinica and Foundation, nos EUA. Atuou 

como vice-diretor e diretor da Coordenadoria 
de Transferência e Inovação Tecnológica (CTIT/

UFMG).

Professor Alfredo Gontijo de Oliveira
Presidente

Professor titular do Departamento de Física da 
UFMG. Graduado e mestre em Física pela UFMG, 
doutor em Física pela Universidade de Friburgo, 
na Alemanha, com pós-doutorados pelo Institu-
to Federal de Tecnologia de Zurique, na Suíça, e 

pelo Colégio Imperial de Ciência e Tecnologia de 
Londres, na Inglaterra. 

Atuou como diretor do Instituto de Ciências 
Exatas (Icex/UFMG) e da Coordenadoria de Trans-

ferência e Inovação Tecnológica (CTIT/UFMG). 
Atuou como presidente da Fundação Universitá-
ria Mendes Pimentel (Fump/UFMG), do Instituto 
de Estudos Avançados Transdisciplinares (IEAT/
UFMG) e da Fundação Centro Tecnológico de 

Minas Gerais (Cetec).
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Fim de uma jornada de quatro anos. Encerra-se a gestão do Reitor da UFMG, Jaime Arturo Ramirez, e, em março de 2018, inicia-se 
a gestão da Reitora Sandra Regina Goulart de Almeida. Nesse período, a Fundep avançou célere. Isso pode ser associado à indução 
de reflexões e ações que conduziram a mudanças no modelo mental dos nossos colaboradores, procurando aprimorar o atendi-
mento aos pesquisadores. Sabíamos, desde o início, que isso poderia implicar em transitórias pioras de alguns dos serviços presta-
dos, afinal, fenômenos de perturbar zonas de conforto podem provocar desconfortos temporários. Entretanto, em um mundo de 
robusto dinamismo, essas transformações são necessárias e, uma vez iniciadas, tornam-se irreversíveis. 

O fazer cotidiano dos pesquisadores nas Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs) está em um processo contínuo de transforma-
ções cada vez mais acelerado. Isso impacta as Fundações de Apoio diretamente no sentido de que elas têm a missão de facilitar a 
vida dos pesquisadores. Para tanto, elas precisam estar sintonizadas com as mudanças e, em muitos casos, até mesmo se antecipar 
às transformações e “contaminar” as ICTs com formas contemporâneas de apoio e práticas. 

Julgo que a Fundep avançou significativamente nos últimos quatro anos e, em especial, no ano de 2017. Na mesma dimensão que 
entram em cena as transformações que geram estresses, novas e portentosas oportunidades se apresentam para as instituições 
de apoio. O desafio é, precisamente, estarmos atentos para essas oportunidades e fazer com que elas se transformem em práticas 
inovadoras na Fundep e que se desdobrem para os pesquisadores, contribuindo para mantê-los em posição de vantagem com-
petitiva sustentável. 

Para o ano de 2018, terá início uma nova gestão na UFMG, e isso exigirá adequações nas diretrizes, prioridades e estratégias. Essa 
mudança, carregada de simbolismo, também é uma chance para acelerar ainda mais as transformações que o sistema de apoio à 
Pesquisa (ensino, ciência e extensão tratados de forma indissociável), alinhado com as práticas da Inovação e com sua característica 
de transversalidade, propicia na intensificação das relações entre as ICTs e o mundo empresarial, desdobrando-as em benefícios 
para a sociedade.  

PAlAVrA Do PrESIDENtE 
Uma gestão para o futuro

Prof. Alfredo Gontijo de Oliveira
Presidente
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MENSAgEM Do CoNSElho CUrADor FUNDEP
Percepções sobre a gestão Fundep 2014-2018

O período de 2014 a 2018 apresentou uma série de desafios à Fundep e, por consequência, ao seu Conselho 
Curador, o que também redundou em oportunidades de mudanças. Assim, nesta gestão, empenhamo-nos 
em manter uma trajetória de enfrentamento e vivenciamos o despertar de transformações significativas. 

As Fundações de Apoio vêm trabalhando em um cenário adverso nos últimos anos. Na Fundep, isso im-
plicou na adoção de medidas de redimensionamento das despesas de custeio e pessoal, visando manter 
o adequado funcionamento institucional. Aliada à boa gestão realizada na Fundação, essas ações nos per-
mitiram alcançar o final desse período com resultados expressivos. Ademais, houve também mudança de 
cultura de gestão, que contribuiu para melhoria no atendimento aos pesquisadores. E esse processo pode 
e deve ser ainda mais aprimorado, envolvendo, também, os outros clientes e financiadores.

Tema de várias reuniões do Conselho Curador, o gerenciamento das unidades de saúde também teve no-
vos rumos nesse período. As complexas situações do Hospital Risoleta Tolentino Neves (HRTN) e da Unidade 
de Pronto Atendimento Centro-Sul (UPA-CS) evoluíram de forma positiva, graças à boa interlocução dos 
gestores da UFMG e da Fundep com a atual administração da Prefeitura de Belo Horizonte. O Hospital das 
Clínicas da UFMG teve a gestão da Fundação para o seu quadro de pessoal durante 24 anos até que, em 
dezembro de 2016, a Universidade aderiu à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) e houve a 
transição desse gerenciamento. A Fundep segue apoiando os projetos de ensino, pesquisa e extensão do 
Hospital. 

A estruturação de um sistema de empreendedorismo e inovação trouxe grande contribuição para as ações 
desse campo na UFMG. Este Conselho abraçou essas ideias, acreditando que seria conveniente e oportuno 
criarem-se condições para que a Universidade avançasse em direção à inovação e ao empreendedorismo 
de forma consistente e contemporânea.

O Conselho acredita que os resultados da atual gestão contribuíram para que a Fundep continue no seu 
papel de efetivo e sustentado apoio às ações acadêmicas e científicas das instituições apoiadas e de sua 
credenciada, a UFMG, para que ela mantenha sua posição de destaque, prestígio e liderança no cenário 
universitário brasileiro. 

Conselho Curador Fundep 2017

Membros titulares
Professor Francisco Carlos Faria Lobato
Professor Geraldo Robson Mateus
Professor Manoel Otávio da Costa Rocha
Professor Maurício Freire Garcia
Professora Mônica Cristina de Oliveira
Professora Vera Lúcia Menezes de Oliveira

Membro discente
João Vitor Leite Rodrigues

Membro externo 
Pesquisador Carlos Malamut

Membros suplentes
Marco Antônio Gonçalves Rodrigues 
Professor Elton Antunes
Professora Ana Maria H. C. de Oliveira
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DESTAQUES DE 2017
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DESTAQUES DE 2017

Construir uma Fundação de Apoio que se firme em parâmetros de constante evolução, pautada pela integração, conectividade, austeridade e criatividade na ges-
tão de projetos. Esses foram os desafios que orientaram as ações de 2017.

Qualidade
Legitimando o compromisso com a inovação dos processos, satisfação dos clientes 
e busca contínua por melhorias e qualidade em seus serviços e atendimento, a Fun-
dep conta, desde 2012, com a certificação ISO 9001:2008 de seu Sistema de Gestão 
da Qualidade, que confere o padrão internacional a seus processos de gestão de 
projetos. 

Em 2017, foi realizada mais uma auditoria periódica para a manutenção do selo, pela 
Det Norske Veritas (DNV), órgão responsável pela auditoria e recomendação da cer-
tificação, que apresentou resultado positivo. Ainda no campo da qualidade, outro 
ponto contínuo de atenção são as pesquisas para monitorar o grau de satisfação 
dos coordenadores de projetos em relação aos serviços e atendimento da Fundep. 
Os levantamentos subsidiam ações para o desafio de conhecer o cliente, em conso-
nância com a premissa de aperfeiçoamento constante dos processos.

DEStAqUES DE 2017

 

ISO 9001:2008
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Representação institucional
A Fundep sempre busca participar ativamente do debate nacional sobre Ciência, 
Tecnologia e Inovação.

SBpC 
A Reunião Anual da SBPC é realizada desde 1948 e inclui a participação de repre-
sentantes de sociedades científicas, autoridades e gestores do Sistema Nacional de 
Ciência e Tecnologia. O evento é um importante fórum para a difusão dos avanços 
da ciência nas diversas áreas do conhecimento e para debates de políticas públicas 
para a ciência e tecnologia. A cada ano, a reunião é realizada em um estado brasilei-
ro, sempre em uma universidade pública. Em julho de 2017, a edição foi sediada na 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A Fundep contribuiu na viabilização 
do evento, realizando a gestão administrativa e financeira de diversas ações, como 
locações e aquisições de equipamentos, mobiliários, materiais de consumo; contra-
tações de fornecedores, entre outras. 

Na SBPC, a Fundação marcou presença na mostra ExpoT&C, apresentando, para um 
público variado, suas soluções de gestão de projetos e aproximando seus serviços 
das pessoas. Gratuita e aberta ao público, a Reunião recebeu, diariamente, cerca de 
10 mil pessoas. A programação científica do evento inclui conferências, mesas-re-
dondas, minicursos e sessões especiais. Também integram a agenda assembleias, 
reuniões de trabalho e encontros de sociedades científicas e entidades, sessão de 
pôsteres e lançamento de livros.
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Faipes
 
O Fórum Faipes reúne, anualmente, dirigentes e integrantes das Fundações de 
Apoio de Minas Gerais, com participação de representantes de outros estados, para 
reflexão e discussão sobre temas de interesse para a atuação e o desenvolvimento 
das instituições. Em sua décima edição, sob a organização da Fundação Cefet Minas, 
o evento foi realizado em setembro de 2017, na UFMG. Para ampliar o conhecimen-
to técnico e prático das Fundações, a programação contou com palestras, oficinas e 
debates de assuntos no âmbito jurídico, institucional e interação com as comunida-
des acadêmicas e científicas. A Fundep foi destaque no evento com a participação 
efetiva na programação. Entre as atividades estão: mediação da discussão sobre a 
relação entre as Fundações e suas Instituições de Ciência e Tecnologia apoiadas; 
palestra sobre a prática criativa na vida moderna; painel “Perspectivas para as Funda-
ções de Apoio – Marco Legal, Controle, Gestão/Integridade”; e a oficina “Compras e 
Prestação de Contas: operacionalização diante da legislação vigente”.
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Confies 
Como nos anos anteriores, marcou presença no 35º Encontro do Conselho Nacional 
das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa Científica 
e Tecnológica (Confies), órgão de representação que visa promover o aprimoramen-
to e a troca de experiências entre suas associadas, bem como defender direitos e 
prerrogativas comuns a elas. O evento foi realizado em Maceió (AL), em novembro 
de 2017, e recebeu representantes de mais de 90 Fundações de Apoio. A Fundep foi 
destaque, compartilhando boas práticas nos fóruns de Tecnologia da Informação e 
Colégio de Procuradores; realizando seminário sobre a construção de uma Funda-
ção fluida e integrada; e promovendo oficina sobre uma iniciativa transformadora 
para a gestão – o programa Conhecendo o Pesquisador.

CONHECENDO O PESQUISADOR

Imagens: 35º Encontro Confies.

Equipe Fundep Apresentação - professor Alfredo Gontijo de Oliveira Vencedoras do Programa Conhecendo o Pesquisador 1
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Gestão de Concursos
A Fundep realiza o gerenciamento de concursos, vestibulares e processos seletivos 
promovidos por instituições privadas e órgãos públicos. Os serviços oferecidos vão 
desde a elaboração de provas, gestão financeira, assessoria jurídica e de comuni-
cação, atendimento ao público, recebimento de inscrições, impressão e aplicação 
das provas até a publicação dos resultados. Com uma equipe exclusiva compos-
ta por pedagogos, diagramadores, revisores, analistas e codificadores, a Gestão de 
Concursos Fundep conta com plataformas informatizadas de ponta, que conferem 
agilidade, transparência, segurança e sigilo aos concursos e processos. Soma-se a 
isso um parque gráfico próprio, infraestrutura monitorada ininterruptamente por 
circuito fechado de TV (CFTV) e sistema de acesso via leitores biométricos, além de 
uma banca examinadora composta, majoritariamente, por professores, mestres e 
doutores da UFMG nas mais diversas áreas acadêmicas.

Para que as instituições promotoras acompanhem todas as etapas da realização do 
concurso e processo seletivo, elas contam com o Espaço do Cliente, sistema que dis-
ponibiliza as informações gerenciais do certame e estabelece uma conexão direta 
com a equipe da Fundação. No site da Gestão de Concursos Fundep, o candidato 
acessa os editais abertos, acompanha os processos em andamento e pode encami-
nhar dúvidas e sugestões.

Expertise consolidada – Ao longo de 26 anos de atuação na Gestão de Concursos, 
foram cerca de 3,5 milhões de candidatos nos mais de 500 concursos gerenciados, 
promovidos por instituições privadas e órgãos da administração municipal, estadual 
e federal, com destaque para o Judiciário do Estado de Minas Gerais, sociedades 
médicas e faculdades de Medicina.
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Compras nacionais e importações
A Gerência de Compras e Importações da Fundep passou por grandes mudanças 
em 2017 para aumentar o nível de serviço da área e agregar mais valor aos projetos 
gerenciados. 

Entre as principais ações efetivadas no segundo semestre do ano, destacam-se a 
resolução do volume de pedidos abertos; a implementação de nova metodologia 
para contratos; redesenho da estrutura organizacional da área com o foco em esca-
labilidade e expertise nas linhas de fornecimento; revisão de processos destinados 
a ampliar a agilidade e eficiência na entrega das soluções de compras aos coorde-
nadores de projetos.

Compras nacionais

A combinação de uma equipe qualificada, processos mapeados e ferramentas de-
senvolvidas especificamente para o atendimento às solicitações de compras dos 
projetos confere à Fundep uma experiência consolidada na aquisição de materiais e 
serviços diversos no mercado brasileiro para os coordenadores desenvolverem suas 
pesquisas.

Importações - negócios internacionais

Dos cinco continentes para qualquer lugar. A Fundep é considerada uma das maio-
res importadoras de materiais de itens para pesquisa e ciência do país, segundo o 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) – no qual a 
Fundação é credenciada no âmbito da Lei Federal 8.010/90. Com ampla competên-
cia em aquisições de produtos e contratação de serviços no mercado internacional, 
a Fundação prospecta fornecedores; realiza gestão dos pagamentos internacionais 
(câmbio); cuida de toda a logística de embarque e trajeto; providencia o desemba-
raço aduaneiro e acompanha o transporte do material para a instituição executora 
do projeto em qualquer cidade, para garantir a otimização e excelência da entrega.
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Sistema Somos - mapa do conhecimento
O Sistema Somos realiza o mapeamento das competências dos centros acadêmicos e científicos, disponibilizando informações do rol de pesquisadores, suas es-
pecialidades e produção, além de informações sobre ativos de propriedade intelectual, infraestrutura instalada nos laboratórios, entre outros dados. A ferramenta 
favorece a interação entre os agentes de C,T&I com organizações públicas e privadas, propiciando a geração de novos negócios, projetos e parcerias. A plataforma 
pode ser customizada para diferentes instituições. A Fundep é detentora do direito de comercialização do Somos e responde, também, pela evolução e gerencia-
mento operacional do sistema junto às instituições que o adquirem.

parceiros da Fundep que contam com o Sistema Somos: 

•	 UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais - www.somos.ufmg.br

•	 Cefet MG - Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais - www.somos.cefetmg.br

•	 Coppetec - Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos

•	 Funcamp - Fundação de Desenvolvimento da Unicamp

•	 Funcap - Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - www.somos.funcap.ce.gov.br

•	 IFN MG - Instituto Federal do Norte de Minas Gerais - www.somos.ifnmg.edu.br

•	 IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas - www.somos.ipt.br

•	 UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora - www.ufjf.br/ufjf/pesquisa/somosufjf

•	 Ufop - Universidade Federal de Ouro Preto - www.somos.ufop.br

•	 UFSCar - Universidade Federal de São Carlos - www.somos.ufscar.br

•	 UFU - Universidade Federal de Uberlândia - www.somos.ufu.br

•	 Unesp - Universidade Estadual Paulista - www.unesp.br/somosunesp

•	 Unifei - Universidade Federal de Itajubá - www.somos.unifei.edu.br
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em busca de aprimoramentos nas soluções 
tecnológicas
Na Fundep, a melhoria no atendimento interliga-se, também, aos sistemas internos 
e ferramentas de gestão. Diversas ações no campo das Tecnologia das Informações 
foram realizadas em 2017 e estão em andamento, como: projetos de inteligência 
artificial; implantação de um novo sistema de gestão de pessoal, entre outras. Com 
consciência da necessidade de aprimoramentos contínuos em suas soluções digi-
tais, sistemas como o Espaço do Coordenador – ferramenta de interface online en-
tre a Fundação e seus parceiros –, serão foco de atenção em 2018 para que a Fundep 
possa oferecer um atendimento de alta qualidade, alinhado às necessidades dos 
parceiros e em conformidade com as exigências legais e as normas estabelecidas 
pelos órgãos financiadores. 
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Apoio contínuo à inclusão
Contribuir para a inserção das pessoas com deficiência e reabilitadas no mercado de 
trabalho é uma intenção praticada pela Fundep. Permanentemente, a Fundação se 
envolve em projetos de inclusão, gerando oportunidades de qualificação e empre-
go para beneficiários da Previdência Social. 

Alinhada ao seu compromisso ético de promover a diversidade e a conscientização, 
respeitar a diferença e reduzir as desigualdades, em 2017 a Fundep firmou parceria 
com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), no âmbito do Programa de Reabi-
litação Profissional. Nesse acordo, a Fundação oferece treinamento aos reabilitados 
indicados pelo INSS, recebendo-os para um período de estágio. Assim, a Fundação 
oferece espaço e atividades para a capacitação dessas pessoas, colaborando para o 
processo de retorno à rotina de trabalho.

As iniciativas inclusivas fazem parte das ações da Fundep, que também está sempre 
de portas abertas para os profissionais com deficiência ou reabilitados. 



20

Aprimorando competências
Compreendendo os recursos humanos como um grande diferencial para a pres-
tação de serviços e atendimento, foram realizadas diversas ações para fomentar a 
inteligência coletiva, integração entre áreas, os cuidados com a saúde e bem-estar 
e formações para ampliação do conhecimento e habilidades das equipes do corpo 
técnico e das lideranças. Assim, diversas campanhas internas e treinamentos busca-
ram incentivar, ainda, a mudança de cultura rumo a uma Fundação mais criativa e 
proativa, facilitadora e próxima dos clientes.

jornada para uma gestão de projetos
criativa e inovadora
Acompanhando as tendências tecnológicas, que reduzem as atividades mecânicas 
e abrem espaço para a postura proativa e criativa, um marco em 2017 na Fundep 
foram as ações voltadas para a transformação do modelo mental de suas equipes. 

Compreender as necessidades (“dores”) do coordenador de projetos, conhecer o seu 
cotidiano e inovar nos processos de gestão são ações fundamentais para melhor 
atendê-lo em suas atividades. Com essa reflexão, a essência da atuação da Fundep 
desdobrou-se, em 2017, no programa Conhecendo o Pesquisador. Estimulando um 
atendimento diferenciado, com visão sistêmica e maior valor agregado para o co-
ordenador, a iniciativa desafiou os analistas a elaborar propostas de gestão criativas 
e inovadoras para projetos da Fundação. Baseado na metodologia do Lemonade – 
aceleradora de startups da Fundep –, o programa teve a duração de três meses e 28 
analistas de projetos participaram individualmente da ação, recebendo capacitação 
e acompanhamento para a elaboração de suas propostas. Toda a equipe da Fundep 
contribuiu, somando habilidades e competências diversas. A conexão de interáreas 
e perfis complementares é um dos diferenciais da segunda edição do Conhecendo 
o Pesquisador, que começou a ser implantada já no final de 2017. Uma ação integra-
dora, desafiadora e promissora, que expande, nos colaboradores, o entendimento 
sobre oportunidades e fortalece a inteligência coletiva para tornar a Fundep ainda 
mais relevante para a UFMG e suas outras apoiadas.
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destaques do programa Conhecendo o pesquisador - Fundep 2017

Conexão pesquisador e rede de parceiros para transformar tecnologias em produtos
Plano de ação: identificação do estágio de desenvolvimento das tecnologias para estruturar uma rede de possíveis parceiros, visando a transformá-las em produtos.
Analista de projetos Fundep: Izabella Brito - izabellabrito@fundep.ufmg.br

Auxílio na submissão de projetos de PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional
Plano de ação: proposta de gestão de recurso da resolução 10/95 pela Fundep, através do Projeto de Desenvolvimento Institucional. 
Analista de projetos Fundep: Karina Silva - karinasilva@fundep.ufmg.br

Gestão de instituições de saúde
Plano de ação: gestão de instituições de saúde. Formatação de um Núcleo de Gestão Hospitalar na Fundep, por meio da criação de um Conselho Deliberativo e de 
grupos técnicos de trabalho, visando à otimização dos recursos, melhoria assistencial e aumento da inserção acadêmica. 
Analista de projetos Fundep: Flávia Silva – flaviasilva@fundep.ufmg.br

Gestão de fazendas
Plano de ação: gestão de fazendas, comercialização de itens produzidos para gerar receita para o Campus Agrário da UFMG. Identificação da recorrência de com-
pras em projetos para realizar contratos ou registro de preço.
Analista de projetos Fundep: Camila Cunha - camilacunha@fundep.ufmg.br

Mapeamento de soluções em processos de compras interestaduais
Plano de ação: compreensão da dificuldade dos pesquisadores e da Fundep no processo de compras interestaduais e busca de possíveis soluções para otimizar a 
execução de projetos em rede em âmbito nacional.
Analista de projetos Fundep: Agatha Costa - agathacosta@fundep.ufmg.br

Geração e acompanhamento de indicadores para agilidade em projetos de obras
Plano de ação: geração de índices mensais de desempenho de escopo, tempo e custo, da obra do CTNano – uma plataforma para desenvolvimento e transferência 
de nanotecnologias – para tomada de decisões ágeis. 
Analista de projetos Fundep: Ana Eliza Braga - anabraga@fundep.ufmg.br

Mapeamento da capacidade operacional das ICTs/IFES para prestações de serviços
Plano de ação: identificação de possibilidades de prestação de serviços pela própria Universidade e/ou Institutos de Ciência e Tecnologia (ICT) nos projetos de 
pesquisa e inovação gerenciados pela Fundação de Apoio.
Analista de projetos Fundep: Thiago Abreu - thiagoabreu@fundep.ufmg.br
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CONHECENDO O PESQUISADOR

Programa Conhecendo Pesquisador mobilizou o time da Fundep em três meses de atividades na busca por uma atuação cada vez mais relevante, criativa e inovadora para seus parceiros.
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FUNDEPAR
AGÊNCIA DE INOVAÇÃO

DA FUNDEP 
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Fundepar - agência de inovação da Fundep 

Primeira empresa de investimentos criada por uma Fundação de Apoio, a Fundep Participações S.A. (Fundepar) inaugurou, no Brasil, um modelo bem-sucedido 
nas universidades de países desenvolvidos e acompanha as políticas internacionais de Ciência, Tecnologia e Inovação. A Fundepar identifica, investe e desenvolve 
negócios inovadores que tenham alto potencial de crescimento e geração de produtos para a sociedade. 

O programa realiza aporte financeiro (modelo seed money – capital semente) e expertise de gestão para que as empresas se estruturem, desenvolvam seus ne-
gócios e obtenham crescimento. Nessa modalidade, a Fundepar torna-se sócia do negócio e apoia, ainda, captação de recursos de subvenção, conexão com o 
mercado e com outros investidores. Ao contribuir no desenvolvimento de novos negócios, a Fundepar está se posicionando como uma solução eficaz de apoio à 
transferência de tecnologia por meio do empreendedorismo, elevando o potencial da economia nacional. Em 2017, a Fundepar seguiu avançando como um dos 
principais programas para negócios emergentes de base tecnológica do país e expandiu seu rol de empresas investidas. 
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Investidas Fundepar na mídia

•	Myleus
Disponível em: https://projetodraft.com/a-myleus-usa-biotecnologia-para-garantir-alimentos-seguros-na-mesa-do-consumidor/

•	Kunumi
Disponível em: https://exame.abril.com.br/revista-exame/um-menino-contra-o-google/
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•	Mapa do Carro
http://www.otempo.com.br/interessa/super-motor/startup-mineira-inova-na-venda-de-usados-1.1552677

•	NextAgro 
http://diariodocomercio.com.br/noticia.php?tit=nextagro_preve_negociar_10_contratos_ainda_esta_semana&id=181106
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parcerias e destaques Fundepar

Fundo Seed4Science: investimento em empreendedorismo de base tecnológica

Idealizado pela Fundepar e estruturado juntamente com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), o Fundo de Investimento em Participações 
(Seed4Science) foi criado para fomentar e contribuir com o desenvolvimento dos sistemas nacionais de inovação. A iniciativa prevê aplicação de capital semen-
te, na ordem de R$ 50 milhões, para o empreendedorismo de base tecnológica originado em universidades e centros de pesquisa. Lançado em novembro de 
2017,  o Fundo visa estimular a cultura empreendedora no estado mineiro; catalisar o crescimento de startups e empresas inovadoras; estabelecer boas práticas 
de governança nas empresas investidas e potencializar a captação de novos investimentos. O Seed4Science conta com a parceria da Fundep, da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig), da Fundação Arthur Bernardes (Funarbe) e da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas 
Gerais (Codemig).
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Biotech.town
 
O Biotech.Town – Centro de Aceleração de Negócios de Biotecnologia e Ciências da Vida – tem como objetivo oferecer ao mercado de biotecnologia uma estru-
tura privada de desenvolvimento de produtos e serviços em biotecnologia que reduza o risco no desenvolvimento tecnológico e acelere o desenvolvimento e o 
lançamento de novos produtos no mercado nacional e internacional. O Centro visa, também, ser a porta de entrada para produtos biotecnológicos estrangeiros 
para o mercado latino-americano. O Centro será o único no Brasil que vai oferecer serviços integrados nas etapas finais de desenvolvimento de produto em bio-
tecnologia, incluindo serviços para finalização das atividades de Pesquisa & Desenvolvimento, para produções iniciais para comercialização dos primeiros lotes 
industriais e para desenvolvimento de modelos de negócios, parcerias e mercado para produtos inovadores. O Biotech.Town é uma empresa privada que possui 
como investidores a Fundepar e a Codemig.
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978 empreendedores

R$3 milhões
de faturamento

10 mil horas de
mentorias

9 edições

267 startups

R$4 milhões
de investimento

Lemonade: aceleração de negócios

Programa de aceleração de startups, em estágio inicial, de base tecnológica da Fundep, o Lemonade tem como objetivo a transformação de ideias em negócios. 
Com metodologia exclusiva, a iniciativa é um programa imersivo com palestras-conteúdos, treinamentos, mentorias e acompanhamento e, ao final, as startups po-
dem receber investimentos e usufruir de parcerias fundamentais para sua estruturação. Em três anos, o Lemonade realizou nove edições. O programa já foi execu-
tado nas cidades mineiras de Belo Horizonte, Uberlândia, Uberaba e Patos de Minas e, também, em Brasília (DF). Já passaram pelo Lemonade 978 empreendedores, 
totalizando 267 startups, tornando-o maior programa desta natureza no Brasil. Foram captados, por essas empresas, R$4 milhões de investimento e, juntas, elas já 
atingiram mais de R$3 milhões em faturamento. Realizado pela Fundep e Fundepar, o programa atualmente é correalizado pela aceleradora de startups Techmall, 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig), Sistema Mineiro de 
Inovação (SIMI), Governo de Minas e UFMG.  O Lemonade está no TOP20 das maiores aceleradoras do mundo – classificação dada pelo Accelerator Report de 2016.

de todo o Brasil já participaram 
do programa. 

formados pelo Lemonade. 

e mais de 250 mentores.

4 edições em Belo Horizonte (MG);
4 no interior de Minas Gerais e 1 em Brasília (DF). 
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missão Lemonade: 
 

Desenvolver negócios de alto impacto, por meio de programas de 
imersão, formando empreendedores com propósito e capazes de 

transformar a sociedade.

Lemonade em 2017

Lemonade Healthcare & Wellness - edição 7
Participantes: 97 empreendedores, 30 startups.
Áreas de atuação: Eventos, Alimentação, Turismo, Agronegócios, Bem-estar, 
Saúde, Meio Ambiente, Recursos Humanos, Moda, Impacto Social e Pet.
Startups finalistas: Acqua Health, Biomimetic, Health Miles, Blick, Med in 
Time, Visionsert.

Lemonade BSB – edição 8
Participantes: 98 empreendedores, 30 startups.
Áreas de atuação: Turismo, Alimentação, Odontologia, Segurança, Agrone-
gócio, Jurídica, Construção Civil, Marketing; Games, Recursos Humanos e 
Educação.
Startups finalistas: Tec Flora; Mokeka, Bio Smart, Go Educa, CIV; Zera Bike, 
Scorefy.

Lemonade 9 – em homenagem aos 90 anos da UFMG
Participantes: 115 empreendedores, 30 startups.
Áreas de atuação: Alimentação, Recursos Humanos, Educação, Pet, Enge-
nharia, Marketing, Mobilidade Urbana, Entretenimento, Fintech, Agronegó-
cio, Biotecnologia.
Startups finalistas: Seabra, Mamote, Desposto, GAV, RadarFit, Metha Energia.

Raja Launch by Lemonade
Participantes: 89 empreendedores; 30 startups
Áreas de atuação: Saúde, Alimentação, Marketing, Agronegócio, Música, 
Entretenimento, Fintech, Engenharia, Educação, Construção Civil, Mercado 
Imobiliário.
Startups finalistas: Velbrax, Trocador, UniRádio, AvantiObra, Fina, InspEasy, 
Boca a Boca.

Imagens: edições Lemonade 2017.
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GESTÃO DE PROJETOS
EM 2017

RESULTADOS EM NÚMEROS
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ReSuLtAdOS em nÚmeROS

Ao lado de seus parceiros, a Fundep apoia e desenvolve projetos de pesquisa, ensino, extensão e outros diversos, de todas as áreas do conhecimento, contribuindo 
para o avanço científico e tecnológico do Brasil. 

Em 2017, a Fundação gerenciou 3.408 projetos. As atividades de pesquisa se destacam, correspondendo a 57% das iniciativas. 

pROjetOS GeRenCIAdOS

*A categoria outras instituições incluiu as outras instituições apoiadas, parceiras e promotoras de concursos.
**Em 2017 houve mudança na metodologia da apuração.

UFMG Total
Instituições apoiadas

e outros parceiros*

Variação % Ano 2016 - 2017 Variação % Ano 2016 - 2017 Variação % Ano 2016 - 2017

2016 2017** 2016 2017** 2016 2017**

3.151

79,7%

2.607

76,5%

-17,3% -13,8%-0,1%

802

20,3%

801

23,5%

3.953

100%

3.408

100%
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pROjetOS pOR AtIVIdAdeS

*Em 2016, a categoria “Outras atividades” incluiu projetos de ensino, extensão, logística, cooperação técnica e concursos.
Em 2017, a categoria “Outras atividades” incluiu projetos de ensino, extensão, logística, fundo acadêmico, cooperação técnica e concursos.
**Em 2017 houve mudança na metodologia da apuração.
Valores monetários nominais.

Pesquisa Cursos Eventos Prestação
de Serviços

Apoio
Institucional

Outras
Atividades*

Total
2017

2017
1.943

(57%)

2017
407

(11,9%)

2017
301
(8,8%)

2017
460

(13,5%)

2017
73

(2,1%)

2017
224
(6,6%)

2017
3.408

(100%)

2016
2.457
(62,2%)

2016
432

(10,9%)

2016
290
(7,3%)

2016
471

(11,9%)

2016
94

(2,4%)

2016
209
(5,3%)

2016
3.953

(100%)

variação 2016-2017
-20,9%

variação 2016-2017
-5,8%

variação 2016-2017
3,8%

variação 2016-2017
-2,3%

variação 2016-2017
-22,3%

variação 2016-2017
7,2%

variação 2016-2017
-13,8%
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ReCuRSOS ReCeBIdOS pOR AtIVIdAde (R$)

*Em 2016, a categoria “Outras atividades” incluiu projetos de ensino, extensão, logística, cooperação técnica e concursos.
Em 2017, a categoria “Outras atividades” incluiu projetos de ensino, extensão, logística, fundo acadêmico, cooperação técnica e concursos.
**Em 2017 houve mudança na metodologia da apuração.
Valores monetários nominais.

Total 2017
3.180.536
Total 2016
2.170.985

Pesquisa

UFMG
Instituições apoiadas

e outros parceiros UFMG
Instituições apoiadas

e outros parceiros UFMG
Instituições apoiadas

e outros parceiros UFMG
Instituições apoiadas

e outros parceiros UFMG
Instituições apoiadas

e outros parceiros UFMG
Instituições apoiadas

e outros parceiros

Cursos Eventos
Prestação

de Serviços
Apoio

Institucional

2017
93.589.118

2016
88.950.900

Variação
2016-2017

5,2%

2017
63.029.982

2016
78.193.443

Variação
2016-2017

-19,4%

2017
22.182.189

2016
20.387.859

Variação
2016-2017

8,8%

2017
2.421.681

2016
2.329.553

Variação
2016-2017

4,0%

2017
3.059.406

2016
2.160.985

Variação
2016-2017

41,6%

2017
121.130

2016
10.000

Variação
2016-2017

1111,3%

2017
36.535.393

2016
66.009.458

Variação
2016-2017

-44,7%

2017
28.193.796

2016
16.379.168

Variação
2016-2017

72,1%

2017
200.110.614

2016
232.284.124

Variação
2016-2017

-13,9%

2017
7.403.741

2016
323.825

Variação
2016-2017

2186,3%

2017
33.103.366

2016
38.852.334

Variação
2016-2017

-14,8%

2017
10.214.196

2016
12.687.614

Variação
2016-2017

-19,5%

2017
388.580.085

2016
448.645.660

Variação
2016-2017

-13,4%

2017
111.384.526

2016
109.923.604

Variação
2016-2017

1,3%

Outras
Atividades*

Total 2017
156.619.100

Total 2016
167.144.343

Variação
2016-2017

-6,3%

Total 2017
24.603.870

Total 2016
22.717.412

Variação
2016-2017

8,3%

Variação
2016-2017

46,5%

Total 2017
64.729.189

Total 2016
82.388.626

Variação
2016-2017

-21,4%

Total 2017
207.514.355

Total 2016
232.607.949

Variação
2016-2017

-10,8%

Total 2017
43.317.562

Total 2016
51.539.948

Variação
2016-2017

-16,0%

Total 2017
499.964.611

Total 2016
558.569.264

Variação
2015-2016

-10,5%

=

Total Atividades
UFMG

Total Atividades
Instituições apoiadas

e outros parceiros
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ReCuRSOS ReCeBIdOS pOR eSFeRA (R$)

*A categoria “Outras esferas” incluiu antigo pessoa física, privado CNPq e público internacional.    
**Em 2017, houve mudança na metodologia da apuração.
Valores monetários nominais.

Privado

Público Estadual

Público Federal Público Municipal

Internacional

Outras esferas*

70.182.3132016
R$98.982.300
(17,7%)

2016
R$64.961.173
(11,6%)

2016
R$165.622.475
(29,7%)

2016
R$211.162.987
(37,8%)

2016
R$13.586.567
(2,4%)

2016
R$4.253.763
(0,8%)

7.858.903

77.915.507 13.090.737

133.748.918 197.168.235

499.964.612

Variação
-10,5%

2016-2017

(14,0%) (1,6%)

(15,6%) (2,6%)

(26,8%) (39,4%)

2016
558.569.264

(100%)

variação 2016 - 2017
-29,1%

variação 2016 - 2017
19,9%

variação 2016 - 2017
-19,2%

variação 2016 - 2017
-6,6%

variação 2016 - 2017
-3,6%

variação 2016 - 2017
84,8%

(100%)

**
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universidade Federal de minas Gerais – uFmG
Inaugurada em 7 de setembro de 1927 como Universidade de Minas Gerais, a UFMG tem sua trajetória marcada pela 
busca contínua de padrões de excelência nacional e internacional em ensino, pesquisa e extensão. A Instituição man-
tém-se fiel aos princípios que nortearam a sua criação: qualidade e relevância como compromisso social e defesa in-
transigente da educação pública.

Essa é a UFMG, instituição que chegou, em 2017, aos 90 anos. Apoiada nos sólidos alicerces da sua história, a Universi-
dade Federal de Minas Gerais é referência em seus campos de atuação para a região e para o país, sempre atenta aos di-
lemas, desafios e contradições do presente, acenando para a convergência de saberes e para a construção permanente 
de um espaço acadêmico diverso e plural.

Comunidade universitária
A comunidade universitária da UFMG é formada por 3,1 mil docentes, 4,4 mil servidores técnico-administrativos em 
educação e mais de 48 mil estudantes – 67,9% de graduação, 28,6% de pós-graduação e 3,5% de educação básica e 
profissionalizante.

pesquisa e inovação
A vocação da UFMG para a pesquisa e inovação de excelência evidencia-se pelo número registrado de pedidos de 
patentes nacionais e internacionais. Conforme ranking do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), a UFMG é 
a primeira instituição em número de pedidos de patentes registrados por residentes no Brasil, o que evidencia o com-
promisso público da Universidade com o desenvolvimento em ciência, tecnologia e inovação e com a formação de 
pesquisadores de ponta no país.

A UFMG também se destacou, recentemente, em seleção da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes), ao obter aprovação de 16 projetos de novos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCTs). A 
UFMG tem, ainda, 747 grupos de pesquisa registrados no CNPq, com 693 professores pesquisadores de produtividade 
em pesquisa.

INStItUIçÃo CrEDENCIADA
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em sociedade
Alinhados ao ensino e à pesquisa, mais de dois mil projetos e ações de extensão, construídos por meio de constante interação entre a UFMG e a sociedade, pro-
movem o diálogo e a troca de saberes entre a Universidade e a comunidade externa. 

A política cultural da Universidade se materializa em diversos espaços, em Belo Horizonte e em outros municípios onde a UFMG se faz presente. O objetivo é pro-
mover articulação, interação e interlocução entre esses espaços e diferentes linguagens artísticas (teatro, dança, música, poesia, performances e intervenções). 

espaço físico e infraestrutura
Além do campus Pampulha, localizado na capital mineira, que abriga a Reitoria, os órgãos da Administração Central e a maioria das unidades acadêmicas, a UFMG 
possui outros três campi: o Campus Saúde, localizado na região hospitalar de Belo Horizonte; o Campus Regional de Montes Claros, no norte do estado; e o Campus 
Cultural UFMG, em Tiradentes. Integram também essa estrutura a Faculdade de Direito e a Escola de Arquitetura, localizadas na região centro-sul de Belo Horizonte. 

As atividades acadêmicas e de pesquisa são apoiadas por cerca de 600 laboratórios (de todas as áreas do conhecimento), dois hospitais-escola, um hospital veteri-
nário, fazendas experimentais, observatório astronômico e um centro avançado de microscopia eletrônica, entre outros. A Estação Ecológica, no campus Pampulha, 
e o Museu de História Natural e Jardim Botânico, localizado na região leste de Belo Horizonte (bairro Horto), além de importantes áreas verdes da capital mineira, 
são espaços para a articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão.

O Instituto de Ciências Agrárias (ICA), localizado em Montes Claros, destaca-se pelo trabalho de extensão universitária, responsável pela integração entre a UFMG e 
as comunidades do Norte de Minas.  As atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas no ICA têm como principais focos o cerrado e semiárido mineiros, 
sendo responsáveis por levar a excelência da UFMG à região Norte de Minas Gerais. Em Tiradentes, o Campus Cultural UFMG desenvolve projetos de ensino, pes-
quisa, extensão e de cooperação com instituições públicas e privadas da região.

excelência
A UFMG mantém 77 cursos de graduação e 80 programas de pós-graduação stricto sensu, que registram índices significativos nos mais diversos indicadores acadê-
micos internos e também nos sistemas de avaliação externos, que mensuram a produção intelectual e científica das universidades brasileiras e do mundo.

A Universidade tem mantido conceito máximo (5) nas avaliações da qualidade dos cursos de graduação realizadas pelo Ministério da Educação (MEC) desde 2007. 
Entre os programas de mestrado e doutorado, 74,3% têm nota entre 5 e 7 (a escala vai até 7) na avaliação da Capes. Esses resultados garantem à UFMG um lugar 
entre as melhores instituições de ensino superior do Brasil.

Além disso, a UFMG também obteve nota máxima (5), com vistas ao recredenciamento institucional. A Universidade foi avaliada por comissão do Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), do Ministério da Educação.  
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Vitrine de projetos – uFmG

Apice On - Aprimoramento e Inovação no Cuidado e ensino em Obstetrícia e neonatologia 

O projeto propõe a qualificação da atenção obstétrica e neonatal em hospitais com atividades de ensino, nos campos de cuidado ao parto e nascimento, planeja-
mento reprodutivo pós-parto e pós-aborto, atenção às mulheres em situações de violência sexual e abortamento. O objetivo geral da iniciativa é avaliar e constituir 
eixos de avaliação-intervenção nos processos formativos, incorporando um modelo com práticas baseadas em evidências científicas, nos princípios de humani-
zação, segurança e garantia de direitos. Esse modelo de cuidado centrado nas necessidades e direitos das mulheres, seus bebês e familiares, como também nas 
melhores práticas disponíveis, poderá produzir efeitos significativos na qualidade do cuidado ofertado no Sistema Único de Saúde (SUS).

Coordenadora: professora Kleyde Ventura de Souza
Financiadores: UFMG e Ministério da Saúde
Executor: Departamento de Enfermagem Materno Infantil e Saúde Pública – Escola de Enfermagem da UFMG

Imagens: Revista Apice ON - Ministério da Saúde, 1ª edição – 2017.
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Vitrine de projetos – uFmG

mycoprojector: projetando a biodiversidade de fungos da Antártica

O projeto tem o objetivo de disseminar a pesquisa científica e divulgação da ciência de ações empreendidas por pesquisadores do Grupo MycoAntar, do Departa-
mento de Microbiologia (ICB/UFMG), junto ao público universitário e aos alunos da escola integrada da rede. 

O Grupo se dedica à produção de conhecimento sobre a Antártica, realizando estudos de biologia, arqueologia e medicina polar. Há três décadas em viagens 
pelo continente mais frio do mundo, os pesquisadores voltaram o olhar para as escalas microscópicas: vive ali uma comunidade enorme de fungos que pode, por 
exemplo, auxiliar na produção de medicamentos. A UFMG é a que mais tem pesquisas na Antártica entre as instituições brasileiras.

Coordenador: professor Luiz Henrique Rosa
Financiador: Fapemig – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais
Executor: Departamento de Microbiologia do Instituto de Ciências Biológicas (ICB) da UFMG

Imagens: Espaço do Conhecimento UFMG - Exposição Antártica.
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Vitrine de projetos – uFmG

núcleo Avançado em Atendimento Ortodôntico e Reabilitação Orofacial

Esse projeto de prestação de serviços realiza atendimento ortodôntico multidisciplinar para reabilitação orofacial à comunidade da Faculdade de Odontologia da 
UFMG e, também, é aberto à sociedade em geral. O Núcleo oferece ao paciente conforto, mobilidade e aceleração no processo de atendimento, pois evita o des-
locamento pelas diversas clínicas especializadas para completar o tratamento de reabilitação oral. A ideia é que esse projeto seja um piloto para implementação 
em outras áreas da odontologia.

A má oclusão é considerada um dos grandes desafios da odontologia, pois atinge, em média, 70% da população. Devido aos altos custos da especialidade, ob-
serva-se que grande parte da comunidade não consegue ser atendida adequadamente, principalmente a parcela de poder aquisitivo mais baixo. Para aprimorar 
continuamente a qualidade do atendimento, com alternativa de custo viável, as equipes da UFMG buscam realizar os Cursos de Aperfeiçoamento e Especialização. 

Coordenador: professor Henrique Pretti 

Financiamento: Inscrições - pagamento da comunidade aos serviços prestados

Executor: Departamento de Odontopediatria e Ortodontia da Faculdade de Odontologia da UFMG

Imagem cedida pela coordenação do projeto.
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empresa Brasileira de pesquisa e Agropecuária – embrapa

Viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da agricultura, em benefício da 
sociedade brasileira. Essa é a missão da Embrapa, instituição vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento. Sediada em Brasília (DF), a Embrapa conta com 47 centros de pesquisa em todo o Brasil. 

Em 2017, a Embrapa conduziu mais de 1.300 projetos de pesquisa e inovação, buscando criar impactos definitivos nestes 
cinco grandes eixos: avanços na busca da sustentabilidade agropecuária; inserção estratégica do Brasil na bioeconomia; 
suporte à melhoria e formulação de políticas públicas; inserção produtiva e redução da pobreza rural; e posicionamento 
da Empresa na fronteira do conhecimento. 

Entre seus resultados do ano, destacam-se: desenvolvimento de conhecimentos e tecnologias para a mitigação de 
impactos ambientais em sistemas de produção, para a recuperação de pastagens degradadas, integração lavoura-pecu-
ária-floresta, fixação biológica de nitrogênio, sistema plantio direto, florestas plantadas e tratamento de dejetos animais, 
e para a detecção, controle e/ou prevenção de doenças transmissíveis por alimentos. E, ainda, a implementação de sis-
temas de alerta; aprimoramento da simulação dos impactos das mudanças climáticas na agricultura; desenvolvimento 
de estratégias de fortificação de alimentos; criação de métodos alternativos de controle de pragas; além de resultados 
expressivos que contribuíram para formulação de políticas públicas. 

A autorização para apoiar a Embrapa foi uma das novidades da Fundep em 2017.

INStItUIçõES APoIADAS
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museu paraense emílio Goeldi - mpeG 
O Museu Paraense Emílio Goeldi foi fundado em Belém (PA), em 1866, e está vinculado ao Ministério da Ciência, Tec-
nologia, Inovações e Comunicações. A instituição pesquisa a fauna, a flora, os ecossistemas, o meio ambiente físico e o 
homem da Região Amazônica. Mantém, no Pará, um parque zoobotânico, um campus de pesquisa e a Estação Científica 
Ferreira Penna. Em Cuiabá (MT), conta com um campus avançado. Em 2017 a Fundep conquistou a autorização para 
apoiar o Museu Goeldi.

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e tecnologia – Ibict
 
A transferência de tecnologias da informação é uma das ações que consolidaram o Ibict como referência na área no 
Brasil e no exterior. Unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), o 
Instituto tem a missão de promover a competência, o desenvolvimento de recursos e a infraestrutura de informação 
em ciência e tecnologia para a produção, socialização e integração do conhecimento científico e tecnológico. O Ibict 
integra a lista de instituições apoiadas pela Fundep desde 2013.

O órgão nacional de informação tem uma atuação consolidada em pesquisas, serviços e produtos de informação tec-
nológica. Como alguns exemplos desse esforço, citam-se a coleta automática de registro e disseminação de teses e dis-
sertações, a editoração de revistas eletrônicas e os repositórios de documentos digitais. Outra atuação de destaque do 
Instituto é a formação e capacitação de recursos humanos para a pesquisa na área, o que motivou o Ibict a estabelecer 
um convênio com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e lançar o primeiro programa em Ciência da Infor-
mação, que se tornou também um modelo para a América Latina. Essas são algumas das principais ações da instituição, 
que tem sede em Brasília (DF). 
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universidade Federal do ABC – uFABC
A UFABC é a primeira instituição federal de ensino superior público e gratuito a se instalar na região do ABC paulista. 
A Fundep iniciou o apoio à Universidade em 2005. Com um corpo docente formado exclusivamente por professores 
doutores, a Universidade tem um projeto acadêmico arrojado e inovador, no qual os alunos ingressam na instituição em 
uma das duas opções de bacharelado interdisciplinar: em Ciência e Tecnologia (BC&T) ou em Ciências e Humanidades 
(BC&H). Os programas oferecem uma ampla variedade de conhecimento em diversos recortes distintos, de acordo com 
os interesses de cada aluno.

A oportunidade da formação contínua também é destaque na UFABC. Ao término do bacharelado interdisciplinar, os 
alunos podem seguir trajetórias que vão do ingresso no mercado de trabalho ao acesso direto à pós-graduação. Como 
prática de ação afirmativa, a Universidade reserva metade das suas vagas a alunos que tenham cursado o Ensino Médio 
integralmente em escolas públicas. Há também cotas destinadas a minorias étnicas, pessoas com deficiência e refugia-
dos ou solicitantes de refúgio.

Fundada para explorar novas possibilidades, tanto na pesquisa quanto na educação, a Universidade possui laboratórios 
destinados ao desenvolvimento de projetos individuais ou em grupo dos professores com equipamentos específicos, 
além da Central Experimental Multiusuário (CEM), com a finalidade de uso comum entre os pesquisadores da UFABC, 
instituições associadas e indústrias.
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Vitrine de projeto – uFABC

desenvolvimento de metodologia para elaboração de carta geotécnica de aptidão a urbanização

Carta geotécnica de aptidão a urbanização: instrumento de planejamento para prevenção de desastres naturais nos municípios de Caieiras, Itapecerica da Serra, 
Itapevi e Santana de Parnaíba, no estado de São Paulo.

Coordenadores: Katia Canil e Fernando Rocha Nogueira

Financiador: Ministério das Cidades

Executor: Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas da UFABC 

Imagens cedidas pela coordenação do projeto.
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Instituto de estudos Avançados – IeAv
Ampliar o conhecimento científico e o domínio de tecnologias estratégicas para fortalecer o Poder Aeroespacial Brasi-
leiro. Essa é a missão do IEAv, organização militar de cunho científico-tecnológico ligada ao Departamento de Ciência 
e Tecnologia Aeroespacial do Comando da Aeronáutica, que tem sede em São José dos Campos (SP). A parceria com a 
Fundep iniciou-se em 2005, em virtude da agilidade nos processos de importação. As demais prestações de serviços da 
Fundação a levaram a conquistar, em 2010, a autorização para ser instituição de apoio do IEAv. 

Entre as ações do Instituto estão: pesquisa aplicada e desenvolvimento experimental em tecnologias e sistemas aeroes-
paciais; pesquisa básica para a aquisição de novos conhecimentos, com o objetivo de aplicação futura em tecnologias 
e sistemas aeroespaciais; capacitação de recursos humanos, do nível intermediário ao de pós-doutorado, por meio do 
Programa de Pós-Graduação em Ciências e Tecnologias Espaciais e orientações acadêmicas de trabalhos de formação e 
especialização; e prestação de serviços em atividades ligadas à tecnologia industrial básica. Nesse contexto, o IEAv atua 
nas áreas de Tecnologia Nuclear Aplicada, Geointeligência, Sensores e Atuadores, Aerotermodinâmica e Hipersônica, 
Lasers, Óptica e Aplicações.

Comissão nacional de energia nuclear – Cnen
 
A Cnen é uma autarquia federal brasileira vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. A 
instituição estabelece normas e regulamentos em radioproteção e é respon sável por regular, licenciar e fiscalizar o uso 
da energia nuclear no Brasil. A Fundep conquistou autorização para apoiar a Cnen em 2012.

A Comissão também investe em ensino, pesquisa e desenvolvimento das tecnologias nucleares, buscando um uso cada 
vez mais amplo e seguro das técnicas do setor. Seu foco é garantir que os benefícios da energia nuclear cheguem a um 
número cada vez maior de brasileiros, sempre com segurança na operação dos materiais e equipamentos radioativos. 
Suas 14 unidades, entre institutos de pesquisa, laboratórios, distritos e escritórios regionais, estão distribuídas por nove 
estados brasileiros e sua sede localiza-se no Rio de Janeiro (RJ).
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Instituto nacional de pesquisas espaciais – Inpe
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais atua nas áreas de “Ciências Espaciais e Atmosféricas” (es-
tuda o Sol, o meio interplanetário e espaço próximo da Terra); “Engenharia e Tecnologia Espacial” (de-
senvolvimento, integração, testes e rastreio de satélites); “Observação da Terra” (aplicações de satéli-
tes, monitoramento e estudos do meio ambiente); “Previsão de Tempo e Estudos Climáticos” (atividades e 
pesquisas em meteorologia); e “Ciência do Sistema Terrestre” (estuda os impactos das ações humanas no planeta).

Em 2017, o Inpe manteve e aprimorou atividades que permitem à sociedade brasileira usufruir dos bene-
fícios da ciência e tecnologia espacial. Os resultados das pesquisas e projetos do Inpe são úteis em áre-
as como saúde, segurança pública, produção de alimentos, gerenciamento de desastres naturais e da bio-
diversidade. Imagens de satélites são usadas para monitorar queimadas e desmatamentos e, ainda, no 
planejamento energético, urbano e agronegócio, entre outros setores. Presente em diversas regiões do Bra-
sil, o Instituto está sediado em São José dos Campos (SP). Desde 2013, a Fundep gerencia os projetos do Inpe.

Instituto de Aeronáutica e espaço – IAe
Localizado na cidade de São José dos Campos (SP), o IAE é uma organização militar do Comando da Aeronáutica, subor-
dinada ao Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA). Sua finalidade é realizar pesquisa e desenvolvi-
mento no campo aeroespacial e de defesa, conforme os planos e programas estabelecidos pelo DCTA, em atendimento 
às demandas da sociedade e com o objetivo de contribuir para a defesa e o desenvolvimento nacional. Seu Plano Estra-
tégico, que abrange o período de 2013 a 2023, apresenta conceitos importantes que devem nortear o dia a dia de sua 
força de trabalho, direcionando suas ações na busca constante por seus objetivos estratégicos. Os principais destaques 
em 2017 foram o ensaio da Operação Harpia do Motor S43, do motor-foguete L75 e Ensaios de Desenvolvimento do 
Turbojato TR5000. A Fundep apoia o Instituto desde 2012.
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Instituto tecnológico de Aeronáutica – ItA
O Instituto Tecnológico de Aeronáutica é uma instituição de educação e ensino superior, sob jurisdição do Comando 
da Aeronáutica, e integra o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial. No Instituto, são oferecidos cursos de 
graduação nas modalidades de Engenharia: Aeronáutica, Eletrônica, Mecânica-Aeronáutica, Civil-Aeronáutica, Compu-
tação e Aeroespacial; pós-graduação, nos níveis de Mestrado Profissional, Mestrado e Doutorado; e especialização e 
extensão universitária.

Em 2017, o ITA obteve a marca de 11.135 inscritos no vestibular e iniciou a realização de concurso para o provimento de 
60 vagas para docentes. Uma aluna do ITA foi convidada pela Enactus Mundial para ser representante da 5ª Meta Global 
de Desenvolvimento Sustentável da ONU. O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aeronáutica e Mecânica do 
Instituto teve, na avaliação da Capes, o conceito elevado para 6 (escala de 1 a 7), com nível de excelência internacional. 
Ao longo do ano, professores do ITA publicaram cinco livros, sendo dois deles no formato eletrônico. Foram celebrados 
acordos de cooperações acadêmicas internacionais com diversas instituições. Outro marco de 2017 foi a inauguração 
do novo prédio da Divisão de Ciências Fundamentais, em São José dos Campos (SP), ampliando a atuação do Instituto 
na formação de profissionais que contribuem com o desenvolvimento do país e da Força Aérea. A Fundep apoia o ITA 
desde 2010.



49

Vitrine de projeto – ItA

mp-Safety – Curso de mestrado profissional em Segurança de Aviação e Aeronavegabilidade Continuada / turma em 
Fortaleza

Com o objetivo de fomentar o estudo e o desenvolvimento de técnicas para o estabelecimento de tecnologias adequadas à realidade brasileira no campo da 
atividade aérea, por meio de uma abordagem científica, de modo a estimular novas linhas de pesquisa no campo de Segurança de Avião e Aeronavegabilidade 
Continuada no Brasil, o curso de Mestrado Profissional conta com turma em Fortaleza (CE).

Público-alvo: profissionais com curso completo de ensino superior que atuem ou pretendam atuar no setor de aviação e que almejem sistematizar e ampliar seus 
conhecimentos relacionados à Segurança de Aviação, à Aeronavegabilidade Continuada, Tecnologia da Informação e Energias Renováveis em nível de Mestrado 
Profissional, preparando-se para enfrentar os desafios e responsabilidades associados ao estabelecimento e implementação de uma sólida cultura nessas áreas do 
conhecimento.

Coordenador: professor Donizeti de Andrade
Financiador: Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Estado do Ceará – Secitece
Executor: Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA

Imagem: STS-135 crew rendezvous practices (Smiley N. Pool/Houston Chronicle/AP) - obtida da apresentação sobre o curso.
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universidade da Integração Internacional da Lusofonia
Afro-Brasileira – unilab
A Unilab é uma autarquia vinculada ao Ministério da Educação e tem o objetivo de ministrar ensino superior, desenvol-
ver pesquisas nas diversas áreas de conhecimento e promover a extensão universitária. Sua missão institucional é formar 
recursos humanos para contribuir com a integração entre o Brasil e os demais países membros da Comunidade dos Pa-
íses de Língua Portuguesa (CPLP), especialmente os países africanos, bem como promover o desenvolvimento regional 
e o intercâmbio cultural, científico e educacional. A Unilab está sediada na cidade de Redenção, estado do Ceará (CE), 
e também tem atividades administrativas e acadêmicas nos municípios Acarape (CE) e São Francisco do Conde (BA). A 
Fundep conquistou a autorização para apoiar a Universidade em 2016.

Composta por professores e alunos provenientes das diversas regiões do Brasil e de outros países, a Unilab prioriza va-
riadas formas de integração, promovendo intercâmbios e convênios com outras instituições da CPLP. Com base na Lu-
sofonia – povos e nações que compartilham a língua e cultura portuguesas – a Universidade busca oferecer condições 
para que a oferta de ensino alcance o continente africano.

Centro de tecnologia mineral – Cetem
Unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), o Cetem atua no desen-
volvimento de tecnologia para o uso sustentável dos recursos minerais brasileiros, com foco na inovação tecnológica 
para o setor minerometalúrgico.

Com sede no Rio de Janeiro (RJ), o Centro possui um núcleo regional na cidade de Cachoeiro de Itapemirim (ES). Os be-
nefícios advindos das pesquisas realizadas no Centro são, ainda, utilizados em prol da sociedade brasileira, contribuindo 
para o crescimento e desenvolvimento do país. No âmbito do governo federal, o Cetem é a única unidade de pesquisa 
focada na tecnologia mineral e no meio ambiente. A Fundep conquistou a autorização para apoiar o Centro em 2016.
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Centro de tecnologias estratégicas do nordeste – Cetene
O Cetene é uma Unidade de Pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Criado em 2005, 
localizado em Recife (PE), o Centro apoia o desenvolvimento tecnológico e econômico da Região Nordeste e promove 
a integração entre sociedade, inovação e conhecimento. Desde 2012, a Fundep é parceira da instituição.
 
A missão do Cetene é atender às demandas da sociedade, articulando o conhecimento científico e tecnológico nas 
áreas de biotecnologia, nanotecnologia e microeletrônica, pautadas em desenvolver, introduzir e aperfeiçoar inovações 
tecnológicas com caráter estratégico para o desenvolvimento econômico e social nordestino. Assim, o Centro promove 
parcerias para a execução de projetos de pesquisa, baseadas em redes de conhecimento e nos agentes da economia 
regional.

Instituto nacional de tecnologia – Int
Instituição de pesquisa voltada à inovação, o INT é pioneiro em tecnologias de uso do álcool como combustível para 
veículos, regulamentação metrológica, estudos de óleos vegetais como combustível, estudos de processos para utiliza-
ção de carvão vegetal na siderurgia e serviço de informações tecnológicas para atendimento ao setor empresarial. Sua 
missão é participar do desenvolvimento sustentável do Brasil, por meio da pesquisa tecnológica, da transferência do 
conhecimento e da promoção da inovação.

A competência técnica do INT se distribui nas seguintes especializações: Certificação de Produtos, Catálise e Processos 
Químicos, Corrosão e Degradação, Desenho Industrial, Energia, Engenharia de Avaliações e de Produção, Ensaios em 
Materiais e Produtos, Inovação Tecnológica, Processamento e Caracterização de Materiais e Química Analítica. Destaca-
se sua atuação no atendimento piloto à Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), onde desen-
volve serviços, produtos e processos inovadores ligados a Saúde e Energia para empresas nacionais. A sede do INT é 
localizada no Rio de Janeiro (RJ). A Fundep conquistou a autorização para ser uma das fundações de apoio do Instituto 
em 2012.
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núcleo de Inovação tecnológica da marinha do Brasil – nIt-mB
O NIT-MB é o órgão executivo gerencial da Política de Propriedade Intelectual do Ministério da Defesa no âmbito da 
Marinha. Existe para atender às exigências da Lei da Inovação (Lei nº 10.973), que dispõe sobre incentivos à inovação e 
à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação e ao alcance da autonomia tecno-
lógica e ao desenvolvimento industrial do país.

Apoiado pela Fundep desde 2013 e com sede na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha, em Brasília 
(DF), o Núcleo tem como atribuições básicas: exercer a ligação da Instituição com órgãos governamentais e empresas, 
promover e estimular a proteção intelectual dos produtos desenvolvidos por pesquisadores da Marinha; assessorar as 
parcerias para realização de pesquisas científicas e tecnológicas, bem como de transferência de tecnologia, interagir 
com instituições públicas, privadas e outros NIT na geração de conhecimentos de CT&I, além de acompanhar e orientar 
a implementação das Diretrizes de Propriedade Intelectual.
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Vitrine de projeto – nIt-mB

programa de desenvolvimento de Sensores para defesa 

O projeto realiza a criação de um protótipo de equipamento de detecção passiva (MAGE Veicular) capaz de executar a recepção, localização de direção e classifi-
cação de emissões de radares, para instalação em viaturas. Entre seus objetivos, tem, também, desenvolvimento de um protótipo experimental de um Sistema de 
Visão Assistida Multiespectral, também conhecido como Enhanced Vision System (EVS), para aplicação em aeronaves ou viaturas do Exército Brasileiro.

Coordenador: Alexandre Baptista Magalhães
Financiador: Financiadora de Estudos e Projetos – Finep
Executor: Comando da Marinha, por meio do Instituto de Pesquisas da Marinha (IPqM)
Coexecutor: Comando do Exército, por meio do Centro Tecnológico do Exército (CTEx); e Comando da Aeronáutica, por meio do Instituto de Estudos Avançados 
(IEAv)

Imagens cedidas pela coordenação - concepção artística do projeto.
Equipamento acomodado no interior do shelter (espécie de contêiner) e a antena posicionada no topo de um mastro telescópico.
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Instituto de Fomento e Coordenação Industrial – IFI
O IFI funciona junto ao Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial do Comando da Aeronáutica, em São 
José dos Campos (SP), e presta serviços nas áreas de certificação, propriedade intelectual, transferência de tecnologia, 
coordenação industrial e metrologia. A organização é reconhecida pelo International Accreditation Forum (IAF) como 
organismo de certificação de sistemas de gestão da qualidade e de gestão da qualidade aeroespacial. 

Em 2017, o IFI capacitou quase 750 pessoas com os cursos que oferece anualmente em diversas áreas como qualidade, 
normalização e auditoria. A instituição trabalha no processo de certificação da aeronave KC-390, do míssil A-Darter e 
do caça supersônico Gripen-NG. Além disso, o IFI, por meio do Núcleo de Inovação Tecnológica, foi responsável pela 
obtenção de vinte patentes, dez registros de programa de computador e três registros de marcas a partir de pesquisas 
desenvolvidas no âmbito do DCTA. A Fundep tem a autorização para apoiar a organização desde 2010.

Instituto nacional do Semiárido – Insa
Unidade de Pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), o Insa tem como mis-
são viabilizar soluções interinstitucionais de pesquisa, formação e difusão da CT&I a partir das potencialidades socio-
econômicas e ambientais da região do Semiárido brasileiro. Em 2017, suas principais ações realizadas foram: estudos 
sobre viabilidade do reúso e captação da água da chuva; monitoramento dos impactos da seca e da desertificação no 
Semiárido brasileiro; segurança forrageira de rebanhos e fortalecimento de culturas como palma forrageira, produção 
madeireira em bases agroecológicas e uso sustentável de cactáceas. Outros destaques foram as pesquisas nas áreas de 
melhoramento genético e bioprospecção de plantas da Caatinga com potencial cosmético, biopesticida, farmacológico 
e gastronômico.  A sede administrativa do Insa está localizada em Campina Grande (PB). A Fundep tem autorização para 
apoiar o Instituto desde 2012.
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Observatório nacional – On
O Observatório Nacional, instituto de pesquisa vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunica-
ções, situado no Rio de Janeiro (RJ), atua em três grandes áreas de conhecimento – Astronomia, Geofísica e Metrologia 
em Tempo e Frequência –, nas quais realiza pesquisa, desenvolvimento e inovação, com reconhecimento nacional e 
projeção internacional. Suas atividades incluem a formação de pesquisadores em cursos de pós-graduação, a geração, 
conservação e disseminação da Hora Legal Brasileira e a divulgação do conhecimento produzido através de atividades 
especializadas. 

Com 190 anos de existência, o ON é referência mundial em suas áreas de atuação. Integra os principais levantamentos 
mundiais de dados astronômicos, participa de importantes redes de dados geofísicos e contribui para a composição do 
Tempo Universal Coordenado (UTC - do inglês Universal Time Coordinated). Oferece dois cursos de pós-graduação com 
mestrado e doutorado: em Astronomia, conceito 6, e Geofísica, conceito 5 na Capes. A Fundep possui autorização para 
apoiar o Observatório desde 2012.

Instituto nacional de pesquisas da Amazônia – Inpa
O Inpa tem a missão de gerar e disseminar conhecimento e tecnologia, capacitando recursos humanos para o desen-
volvimento da Amazônia. Para isso, o Instituto possui três núcleos localizados nos estados do Acre, Roraima e Rondônia 
que realizam estudos científicos do meio físico e das condições de vida da região amazônica, promovendo o desenvol-
vimento socioeconômico regional.

Referência mundial em Biologia Tropical, o Inpa é um órgão da Administração Direta do Ministério da Ciência, Tecno-
logia, Inovações e Comunicações. Ao longo de seis décadas de atuação, o Instituto vem assumindo responsabilidade 
crescente na tarefa de expandir os estudos sobre a biodiversidade, a sociodiversidade e os recursos florestais e hídricos. 
A conquista para apoiar o Inpa foi uma das novidades da Fundep em 2017.

Fonte: apresentações enviadas pelas instituições apoiadas ou extraídas dos veículos oficiais.
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Para cumprir com excelência a sua missão de gestora de projetos de Ciência, Tecnologia e Inovação e contribuir com o progresso pleno desse campo no Brasil e no mundo, a Fundep conta com a confiança e a força de diversas 
organizações de apoio e fomento à pesquisa, ensino, extensão e desenvolvimento.  

Em 2017, a Fundação atuou em parceria com cerca de 500 instituições, nacionais e internacionais, de diversos setores e campos do conhecimento. Esse trabalho em conjunto permitiu o desenvolvimento de projetos e iniciativas que 
geraram inovações nas áreas da educação, saúde e cultura; avanços tecnológico-científicos e vários outros benefícios para a sociedade.

PArCEIroS EM 2017

Anhanguera Educacional Participações S.A.
Arcadis Logos S.A.
ArcelorMittal Brasil S.A.
As2 Consultoria e Contabilidade Ltda.
Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais - ALMG
Associação Amigos Museu de Arte Pampulha - AMAP
Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Indústrial - Embrapii
Associação Brasileira de Pilotos da Aviação Civil Condutores de Avião
Associação Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento - Abrava
Associação de Apoio à Residência Medica de Minas Gerais - Aremg
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
Associação do Residencial Gran Royalle Pirâmide
Associação Executiva de Apoio a Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo
Associação Instituto Tecnológico Vale - ITV
Associação Jesuíta de Educação e Assistência Social - Ajeas
Associação Mantenedora do Museu das Minas do Metal
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração - Anpad
Associação Universitária da Francofonia
AVG Mineradora
Axxiom Soluções Tecnológicas S.A.
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES
Banco Santander S.A.
Basf S.A.

A3data
Abbvie Farmacêutica Ltda.
Ação Educativa - Assessoria, Pesquisa e Informação
Acumuladores Moura S.A.
Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial - ABDI
Agência Espacial Brasileira - AEB
Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP
Agritech Mobile
Agroicone Ltda.
Akwan S.A.
Alexander Von Humboldt Stiftung Foundation
Alfastar Participações Ltda.
Aliança da Terra
Aliança Eletroquímica Ltda. - AEQ
Allergan Produtos Farmacêuticos Ltda.
Alliance Serviços e Equipamentos Ltda.
Alpargatas S.A.
Ama Soluções Tecnológicas Ltda.
American Express Services Europe
Amplo Engenharia e Gestão de Projetos Ltda.
Andrade Gonçalves & Santos Arquitetos Associados Ltda.
Anglo American Minério de Ferro Brasil S.A.
Anglogold Ashanti Brasil Mineração Ltda.
Anglogold Ashanti Córrego do Sitio Mineração S.A.
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Celer Biotecnologia S.A.
Celulose Nipo-Brasileira S.A. - Cenibra
Cemig Distribuição S.A. - Cemig D
Cemig Geração e Transmissão S.A. - Cemig GT
Cenic Engenharia Indústria e Comércio Ltda.
Central de Eventos Consultoria e Gestão Ltda.
Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe
Centro de Ensino Superior de Vespasiano - Cesuv
Centro de Espectrometria de Massas Aplicada Ltda. - Cempsa
Centro de Estudos e Sistemas Avançados de Recife - Cesar
Centro de Estudos Odontológicos do Ipsemg - CEO Ipsemg
Centro de Pesquisa da Petrobras - Cenpes
Children’s National
Chu De Québec - Université Laval
Climateand Land Use Alliance - Clua
Clube Atlético Mineiro - CAM
Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem - CBR
Colgate Palmolive Grant for Alternative Research
Comcast
Comission of the European Communities - EC
Comitê Olimpíco Brasileiro - COB
Commissariat à L’Energie Atomique
Companhia Agrícola Pontenovense
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - Codemig
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - Coelba
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM
Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa MG
Companhia Energética de Pernambuco - Celpe
Companhia Hidrelétrica Teles Pires S.A.
Comunidade Econômica Europeia - CEE

Bayer S.A.
Baylor College of Medicine
Bio Controle - Métodos de Controle de Pragas Ltda.
Bio Up Soluções Ambientais Importação e Exportação Ltda.
Biogreen Indústria de Produtos Biodegradáveis Limitada
Biolex Consultoria Ambiental Ltda.
Bioma Meio Ambiente Ltda.
Biotron Equipamentos Médicos Ltda.
Bizmart Tecnologia da Informação Ltda.
BMG Up Tech Desenvolvimento Tecnológico Ltda.
Botica Comercial Farmacêutica Ltda.
BP Energy do Brasil Ltda.
Brain & Behavior Research Foundation
Brandt Meio Ambiente
Braskem S.A.
Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Ltda.
British Olympic Association
British Paralympic Association
Caixa de Assistência à Saúde da Universidade - CASU
Caixa Escolar da Escola Municipal Pedro Aleixo
Caixa Escolar Prefeito Mauricio de Azevedo
Cálamo Distribuidora de Produtos de Beleza S.A.
Câmara de Dirigentes Lojistas de Itaúna - CDL
Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro
Câmara Municipal de Juiz de Fora
Captamed Cuidados Continuados Ltda.
Cargill Alimentos Ltda.
Cáritas Brasileira
Carste Consultores Associados Ltda.
Catho Online Ltda.
CBG Mineração S.A.
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Detectogen Inc.
Deutsche Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit (Giz) GmbH
Direcional Engenharia S.A.
DM Serviços Veterinários Ltda. (EPP)
DME Distribuição S.A. - DMED
Dompe S.P.A.
Drexel University
EBHIG Participações e Empreendimentos
Ecodengue Brasil Ltda.
Ecoinvent
Eficácia Projetos e Consultoria Ltda.
EisaiInc
Electrocell Indústria e Comércio Ltda.
Eletrobras Termonuclear S.A. - Eletronuclear
Elo7 Serviços de Informática S.A.
Embaixada do Reino dos Países Baixos
Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. - Embraer
Empresa de Mineração Pau Branco Ltda. - Empabra
Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. - EMAE
Engenharia Eletrônica Indústria e Comércio Ltda. - Engetron
Environmental Systems Research Institute - ESRI
Equipe de Ensino Anima BH Ltda.
Esab North America
Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória
Escritório de Prioridades Estratégicas do Governo de Minas Gerais
Essencis MG Soluções Ambientais S.A.
European Comission - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency - EACEA
Exitum Consultoria e Serviços Ltda. (EPP)
Expertise Inteligência e Pesquisa de Mercado Ltda.
Extremoz Transmissora do Nordeste S.A. - ETN 
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

Concert Technologies S.A.
Condomínio Edifício The One
Confab Indústrial S.A.
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas SPC Brasil - CNDL
Confucius Institute Headquarters
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU
Conselho Regional de Biologia - CRBIO
Conselho Regional de Economia - CRE
Conselho Regional de Educação Física - CREF
Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais - CRM
Conselho Regional de Odontologia - CRO
Conservo Serviços Gerais Ltda.
Consórcio Capim Branco Energia - CCBE
Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico Região Central - Cisabrc
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga - Cisamapi
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto do Jequitinhonha - Cisaje
Consórcio Intermunicipal Grande ABC
Construtora Ápia Ltda.
Contrata Consultoria e Tratamento de Águas e Meio Ambiente Ltda.
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes
Copebras Indústria Ltda. 
Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG
CPX Goiana Mineração Ltda.
Cremer S.A.
Cruzeiro Esporte Clube
CZM Indústria de Equipamentos Ltda.
Danone Ltda.
DB Biotech, Spol. S R.O.
Defense Finance And Accounting Service - DFAS
Departamento de Águas e Esgoto - DAE
Departmental  Administration Welcome Trust Centre for Human Genetics University of Oxford
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Fundação Renova
Fundação Tide Setúbal
Fundação Universitária Mendes Pimentel - FUMP
Fundación Moisés Bertoni
Fundo Municipal de Saúde de Betim
Furnas Centrais Elétricas S.A.
Ge Power Conversion Brasil Ltda.
Genzyme Corporation
Geomag Prospecções Geofísicas S.A. 
GeometraBte - Bureau de Tecnologia e Engenharia Ltda.
Gerdau Açominas S.A.
Getty Foundation Grant
Glaxosmithkline - GSK
Golder Associates Brasil Consultoria e Projetos Ltda.
Google Brasil Internet Ltda.
Grand Challenges Canada
Grillo e Werneck Projetos e Consultoria Ltda.
Guadalupe Clinica Medica Popular Eireli
Gustavo Penna Arquiteto e Associados Ltda.
Hewlett-Packard Brasil Ltda.
Hospital das Clínicas
Hospital Vera Cruz
Ifakara Heaalth Institute
IHub
Imetame Energia Ltda.
Indústria e Comércio de Areia Khouri Ltda.
Indústria e Comércio de Cosméticos Natura Ltda.
Indústria e Comércio de Molduras Santa Luzia Ltda.
Indústria e Comércio Quimetal S.A.
Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - INB
Inova Biotecnologia Saúde Animal Ltda.

Faculdade da Saúde e Ecologia Humana - FASEH
Fazenda Cinema e Vídeos Ltda.
Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia - Febrasgo
Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais - Faemg
Fiat Automóveis S.A.
Financiadora de Estudos e Projetos - Finep
Foundantion For Burkitt Lymphoma Research
Fundação Alexander Brandt
Fundação Arcelor Mittal Brasil
Fundação Carlos Chagas
Fundação Casimiro Montenegro Filho - FCMF
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG
Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação - FACTI
Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão - Fapex
Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão de Itajubá - Fapepe
Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - Framinas
Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FAI
Fundação de Estudo e Pesquisa em Medicina Veterinária e Zootecnia
Fundação Educativa de Rádio e Televisão Ouro Preto
Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM
Fundação Forluminas de Seguridade Social - Forluz
Fundação Getúlio Vargas - FGV
Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig
Fundação João Pinheiro - FJP
Fundação José Bonifácio Lafayette de Andrade - Funjob
Fundação Mariana Resende Costa - Fumarc
Fundação Mineira de Educação e Cultura - Fumec
Fundação Municipal de Cultura - FMC
Fundação para Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde - Fiotec
Fundação para o Desenvolvimento Ciência e Tecnologia em Saúde - Fiotec
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Kunumi Serviços em Tecnologia da Informação
L´Oréal Brasil Pesquisa e Inovação Ltda.
Laboratório Biosintesis P&D do Brasil Ltda.
Labor-Med Aparelhagem de Precisão Ltda.
Lael Varella Educação e Cultura Ltda.
Leme Ciccarini Ambiental Ltda.
LG Electronics do Brasil Ltda.
Loop Otimização de Processos Ltda.
L’oreal Brasil Pesquisas e Desenvolvimento Ltda.
Ludwig Institute For Cancer Research Clinical Discovery Program
Mahle Metal Leve S.A.
Maxclean Ambiental e Química S.A.
Maxillo Facial Tips Ltda.
Maxitel S.A.
Maxtrack Indústrial Ltda.
MC Ambiental Ltda.
Medtronic Foundation
Mineração Riacho dos Machados - MRDM
Mineração Serra Grande S.A.
Mineração Taboca S.A. - Pitinga
Ministério da Cultura - MINC
Ministério do Desenvolvimento Social - MDS
Ministério Público do Estado de Minas Gerais - MPMG
Módulo Security Solutions S.A.
Monash University
Moura Baterias Automotivas Indústriais Comércio e Importação Ltda.
Myleus Análises Genéticas S.A.
Nationa lInstitute of Meteorology of Sao Tome and Principe
National Academy of Sciences
National Geographic Society
National Institutesof Health - NIH

Instituto Antônio Ernesto de Salvo
Instituto Cultural Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais
Instituto de Administração e Gestão Educacional Ltda.
Instituto de Pesquisas da Marinha - IPqM
Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento
Instituto de Previdência de Itabira
Instituto de Previdência do Legislativo de Minas Gerais - Iplemg
Instituto Educacional Santo Agostinho
Instituto Estadual de Florestas - IEF
Instituto EuvaldoLodi - IEL
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de MG - IFMG
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais - IFNMG
Instituto Luiz Inácio Lula da Silva
Instituto Mineiro de Perícias S/C
Instituto Pristino
Instituto ProAngola de Cooperação em Saúde, Cultura, Ciência e Tecnologia Brasil-Angola - Proangola
Instituto Unimed BH
Instituto Yamana de Desenvolvimento Sócio Ambiental
Inter-American Development Bank - IDB
Inter-American Institute For Global ChangeResearch - IAI
International Society For Diseases - ISID
International Union Against Tu
Itaipu Binacional
Janssen-Cilag FarmacÊutica Ltda.
Jauru Transmissora de Energia S.A.
JHS LaboratorioQuimico Ltda.
Johns Hopkins University - JHU
Jotun Brasil Importação, Exportação e Indústria de Tintas Ltda.
King Automotores Ltda.
Kinross Brasil Mineração S.A.
Kraft Foods Global Inc
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Prefeitura Municipal de Catas Altas
Prefeitura Municipal de Confins
Prefeitura Municipal de Congonhas
Prefeitura Municipal de Contagem
Prefeitura Municipal de Ervália
Prefeitura Municipal de Ibirité
Prefeitura Municipal de Igarapé
Prefeitura Municipal de Itabira
Prefeitura Municipal de Itaguara
Prefeitura Municipal de Itatiaiuçu
Prefeitura Municipal de João Monlevade
Prefeitura Municipal de Juatuba
Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Prefeitura Municipal de Mariana
Prefeitura Municipal de Nova Lima
Prefeitura Municipal de Oliveira
Prefeitura Municipal de Pará de Minas
Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves
Prefeitura Municipal de Rio Manso
Prefeitura Municipal de Rio Vermelho
Prefeitura Municipal de Sabará
Prefeitura Municipal de Santa Bárbara
Prefeitura Municipal de Santo André
Prefeitura Municipal de São Joaquim de Bicas
Prefeitura Municipal de Uberaba
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD
Propor - Negócios e Participações Ltda.
Puratos Brasil Ltda.
Queiroz Galvão Alimentos S.A.
RCP Saúde Ocupacional e Perícia Ltda.
Red de Energía Del Perú

Natura Inovação Tecnológica de Produtos Ltda.
Nestlè Waters Brasil - Bebidas e Alimentos Ltda.
Nordeste Transmissora de Energia S.A. - NTE
Norflor Empreendimentos Agrícolas Ltda.
Norsan Impermeabilização Construção e Comércio Ltda.
Novartis Biociências S.A.
Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR
Oncomed Centro de Prevenção e Tratamento de Doenças Neoplásicas Ltda.
Open Society Foundations
Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura - Unesco
Organização Mundial de Saúde - OMS
Organização Pan-Americana da Saúde - OPAS
Oxford Porcelanas S.A.
Oxiteno S.A.
Pentec Soluções em Mineração Ltda.
Pepsi Cola Indústrial da Amazônia Ltda.
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
PGS Data Services
Phornano Holding GmbH
PKF Embalagens Técnicas Ltda. 
Pol-Lux Comércio, Importação e Exportação de Produtos Médico-Cirúrgicos e Hospitalares Ltda.
Prefeitura Municipal de Araçaí
Prefeitura Municipal de Barão de Cocais
Prefeitura Municipal de Barroso
Prefeitura Municipal de Bela Vista de Minas
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
Prefeitura Municipal de Boa Esperança
Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Amparo
Prefeitura Municipal de Brumadinho
Prefeitura Municipal de Carlos Chagas
Prefeitura Municipal de Cássia
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Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais - Sebrae
Serviço Nacional de Aprendizagem Indústrial - Senai
Serviço Social da Indústria da Construção Civil MG - Seconci
Serviço Social da Indústria/Departamento Nacional - Sesi
Serviço Social do Comércio - Sesc
Sievert Laboratório e Serviços Ambientais Ltda.
Silimed Indústrias de Implantes Ltda.
Sindicato da Indústria de Laticínios e Produtos Derivados no Estado de Minas Gerais
Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de Minas Gerais
Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado de Minas Gerais
Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e Lubrificantes - Sindicom
Sindicato Nacional dos Aeronautas - SNA
Sinochem Petróleo Brasil Ltda.
Sitawi
Situated Consultoria e Pesquisa Ltda.
Smith & Nephew Comércio de Produtos Médicos Ltda.
Sociedade Benef Israelita Bras Hospital Albert Einstein
Sociedade Brasileira de Cardiologia
Sociedade Brasileira de Dermatologia - SBD
Sociedade Brasileira de Radioterapia - SBRT
Sociedade de Arquiologia Brasileira
Sociedade Inteligência e Coração
Sociedade Mineira de Cultura - Puc / MG Campus Betim
Somai Nordeste S.A.
Sp Serviços Cinevideo Ltda.
SpTechnical Research Institute of Sweden
Statoil Brasil Óleo e Gás Ltda.
Stc Silicone Técnico Composto Ltda.
Stepan Química Ltda.
Stilingue Inteligência Artificial
Sveriges Lantbruksuniversitet

Rede Brasileira de Automotores Ltda.
Rede Metrológica de Minas Gerais - RMMG
Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP
Redecard S.A.
Renase Agência de Viagens e Turismo Ltda.
Renner Hermann S.A.
Repsol Sinopec Brasil S.A.
Retiro Baixo Energética
RhodeIsland Hospital
Roundtableon Responsible Soy Association - RTRS
Roundtableon Sustainable Biomaterials - RSB
Salobo Metais S. A.
Samarco Mineração S.A.
Sâmia Santos & Associados Ltda. (EPP)
Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.
Sandel Projetos e Serviços Ltda.
Sandra Mineração Ltda.
Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte
Schlumberger Serviços de Petróleo Ltda.
Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Estado do Ceará - Secitece
Secretaria de Educação Superior - SESu
Secretaria de Estado da Cultura 
Secretaria de Estado de Defesa Social - SEDS
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana - Sedru
Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania - Sedpac
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais - SES
Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social - Sedese
Secretaria do Estado de Turismo e Esportes de Minas Gerais - Setes
Secretaria Municipal de Educação de São Paulo
Secretaria Nacional de Segurança Pública - Senasp
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Universidade de Berkeley
Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes
Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM
Universiteit Gent - UGent
University Courtof the University
University of  Massachusetts Medical School
University of  Massachusetts Worcester
University of Florida
University of Gothenburg
University of Strathclyde
Universty of St. Andrews
Usina Trapiche S.A.
Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. - Usiminas
Vale S.A.
Vallourec Mineração Ltda.
Vallourec Soluções Tubulares do Brasil S.A.
Verde Fertilizantes Ltda.
Verti Ecotecnologias Ltda.
Vértica Serviços e Tecnologia Eireli
Vida Proteína Indústria e Comércio Ltda.
VLI Multimodal Ltda.
Votorantim Metais Zinco S.A.
Wacker Química do Brasil Ltda.
Weg Tintas Ltda.
Westat, Inc
White Martins Gases Indústriais Ltda.
World Bank - Bird
World Health Organization - WHO

Synventive Molding Solution Ltda.
Telemar Norte Leste S.A.
Tera Geosoluções Ltda.
Texas StateUniversity
The Boeing Company
The Ford Foundation
The George Washington University - GWU
The International Centre for Diffraction Data - ICDD
The Manchester MetropolitanUniversity - MMU
The Woods Hole Research Center, Inc.
Thorlabs Vendas de Fotonicos Ltda.
Thyssenkrupp Indústrial Solutions Ltda.
Tim Celular S.A.
Timpel S.A.
Tisara Arte Produções Ltda.
Torrey Pines Institute For Molecular Studies, Inc - TPIMS
Total Biotecnologia Indústria e Comércio S.A.
Tractebel Engineering Ltda.
Trec Tomaz Rigotto Engenharia e Construções Ltda.
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCEMG
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG
Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região - TRT
U.S. Agency for International Development - USAID
UCB Biopharma S.A.
Ulma Brasil Formas e Escoramentos Ltda.
União Empreendimentos Rurais Ltda.
União Química Farmacêutica Nacional S.A.
Unimed Belo Horizonte - Cooperativa de Trabalho Médico
Unitec Semicondutores S.A.
United Nations Environment Programme
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
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