Uma conquista de todos.

FUNDAEPE DESENVOLVE SOFTWARE QUE PERMITIRÁ O GERENCIAMENTO DE
PROJETOS ONLINE

Desde a sua posse, uma das metas da atual Diretoria Executiva da FUNDAEPE foi criar uma ferramenta que
permitisse uma gestão mais ágil e transparente dos projetos que administra, com informações relativas à
execução físico-financeira em tempo real à disposição dos Coordenadores e Professores que neles atuam,
com acesso simples e rápido, permitindo-lhes obter, de forma remota, apenas com alguns cliques,
informações detalhadas das atividades, a qualquer tempo e lugar.
Até então, todo o processo de acompanhamento relativo à execução dos projetos era realizado de forma
manual, morosa, com riscos de eventuais perdas de informações e redundância de tarefas. Quando o
Coordenador necessitava de uma informação relativa ao seu projeto, tinha que solicitar formalmente aos
setores competentes da Fundação para, somente depois, poder tomar as decisões necessárias à
continuidade das atividades.
As ferramentas até então utilizadas estavam em total descompasso com a celeridade exigida e necessária
para apoiar projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e
estímulo à inovação.
Lançado o desafio de abandonar o modelo de gestão vigente e criar uma ferramenta dinâmica e eficiente, e
ao mesmo tempo, manter a credibilidade construída ao longo de mais de quinze anos na gestão de projetos,
a FUNDAEPE firmou parceria no final do ano de 2012 com o Curso de Sistemas de Informação da Faculdade
de Ciências Exatas da UFVJM, com o objetivo de desenvolver e implantar um sistema web para gerenciar
todos os projetos da Fundação, integrando todos os setores envolvidos no processo e possibilitando que as
pessoas envolvidas em cada projeto pudessem acompanhar, através de um login e senha, o andamento em
tempo real das respectivas atividades.
O projeto foi denominado “PROJETO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA FUNDAEPE - PROSSEGUE”.
Após longos meses de empenho e dedicação, idas e vindas e adequações, a proposta se tornou realidade.
Trata-se de uma ferramenta inovadora, ágil, dinâmica e produtiva, construída a pa rtir do conhecimento e da
prática acumulados durante anos e anos à frente da gestão de projetos, aliados ao conhecimento
tecnológico de ponta produzido no Curso de Sistemas de Informação.
Dentre inúmeras outras funcionalidades, o sistema permitirá ao usuário, através de login e senha, visualizar
as informações do projeto, de acordo com o perfil, podendo solicitar alterações na execução das metas,
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solicitar a compra de produtos e a contratação de serviços, aprovar orçamentos, consultar saldos, autorizar
pagamentos, consultar pagamentos pendentes e gerar relatórios.
De acordo com a Diretora Executiva da FUNDAEPE, Dulce Silva Pimenta, responsável pela iniciativa, “ o
sistema é um divisor de águas para a Instituição, de uma importância imensurável, pois garantir á maior
agilidade, transparência e credibilidade na gestão dos projetos ”. Ressalta ainda que “todo o esforço e
investimento tem como única finalidade oferecer serviços cada vez melhores aos seus clientes, em especial
à UFVJM e sua comunidade acadêmica”.
O sistema PROSSEGUE já está disponível aos usuários, com acesso através do site www.fundaepe.org.br,
mediante cadastramento prévio de usuário e senha.

Dulce Silva Pimenta
Diretora Executiva da FUNDAEPE
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