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A FUNDEP - GESTÃO ESTRATÉGICA DE RECURSOS PARA 
PESQUISA, ENSINO E INOVAÇÃO

• Criada em 1975, somos uma fundação
de apoio, de direito privado, sem fins
lucrativos, com personalidade jurídica
própria e autonomia administrativa e
financeira.

Nosso objetivo é apoiar as atividades de
pesquisa, ensino e inovação da UFMG, nossa
credenciada, e dos mais de 30 parceiros
nacionais e internacionais.



GESTÃO DE PROJETOS

Contratação de 
pessoas (DP)

Prestação de 
Contas

Compras (nacionais e 
internacionais)

Gestão de 
Pessoas (RH)

Assessoria 
Jurídica

Tecnologia da 
Informação

Comunicação e 
Marketing

Captação de 
Recursos

Cursos e 
treinamentos



Os processos de gestão de projetos da Fundep são 

auditados anualmente e reconhecidos 

internacionalmente com a certificação ISO 9001:2015.

QUALIDADE E REFERÊNCIA



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA



A Fundep é considerada uma das maiores 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.

EXPERTISE EM NEGÓCIOS INTERNACIONAIS

De todos os continentes para 
qualquer lugar. 



SOLUÇÕES  COLABORATIVAS 

Compras Fácil
O seu carrinho de 
compras Fundep

Parcerias com 
Fornecedores Exclusivos

Contratos vinculados 
Exclusividade da Marca 

Plataforma integrada ao mercado de 
forma ágil, sem burocracia.

Sistema de Aquisição de 
Passagem Aérea



ESPAÇO DO COORDENADOR



Centro de 
atendimento 
funcional 

Sarah Oliveira

01



Itens financiaveis

e não financiáveis
Legislações

Prazos de 

execução

Espaço do 

Coordenador



Itens financiáveis 

CUSTEIO

● Materiais de 
consumo;

● Serviços de terceiros 
- pessoa jurídica

CAPITAL

● Material permanente 
nacional ou importado

BOLSAS

● Até duas cotas de Bolsa de 
Iniciação Científica - BIC;

● Vigência até 31/12/2021;
● A substituição será permitida 

somente se for protocolada 
no NAPq ou órgão 
equivalente até 180 dias 
antes do término da vigência 
das bolsas - 31/06/2021.



Itens não financiáveis 

PASSAGENS E 
DIÁRIAS

● Nacionais ou 
Internacionais 

REEMBOLSOS

● De qualquer natureza 

BOLSAS

● Remanejamento do valor 
aprovado para qualquer 
outra rúbrica



Decreto 8.241/14

Contratação Direta

● Deve ocorrer por meio de consulta de preços para 

selecionar a proposta mais vantajosa para o projeto;

Cotação

● Divulgação do lote de compras no Site da Fundação, 

considerando um prazo de no mínimo 02 (dois) dias úteis 

para bens e serviços a contar da data da publicação do 

aviso; 

Marca/modelo

● Para indicar marca/modelo de um item, é obrigatório a 

inclusão de justificativa técnica no corpo do pedido de 

compras; 

O processo é 
totalmente eletrônico

Agilizar os pedidos
de compras



NACIONAIS

• Materiais de consumo

• Serviços de terceiros

• Equipamentos Nacionais

EXECUÇÃO
01/03/21 À 30/10/2021

IMPORTAÇÃO

• Materiais de consumo

• Serviços de Terceiros

• Equipamentos

dias dias 

Prazos limite



Menu de pedidos



Espaço do Coordenador



Endereço para entrega dos itens deve 

ser sempre da Instituição Executora -

UFMG (Campus Pampulha, Campus 

Saúde, Campus Arquitetura, Campus 

Direito ou Campus Montes Claros). 

Proibido: Indicar o endereço 

particular/residencial.

Equipamentos adquiridos pelo 

projeto são propriedade da 

UFMG. Após a conclusão de 

cada aquisição, a Fundep envia 

o termo de responsabilidade 

para assinatura do coordenador.

Inserir no cadastro do local 

de entrega o telefone fixo do 

departamento e o celular da 

coordenação do projeto.

Importante



Kate Campos Sarah Oliveira Waldênia Silva

Equipe

atendimentoprojetos@fundep.com.br


