FUNDAEPE OBTEM CREDENCIAMENTO JUNTO À FAPEMIG PARA ATUAR COMO GESTORA
EM PROJETOS DE PESQUISA

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG lançou no ano de 2013
uma nova política para credenciamento das Fundações Gestoras, responsáveis pelo auxilio aos
pesquisadores no gerenciamento de processos administrativos das modalidades de apoio
concedidas pela entidade.
O objetivo do novo processo de credenciamento, de acordo com a FAPEMIG, é “aprimorar e
conferir maior qualidade, eficiência e segurança nos processos de gestão e apoio a pesquisas, além
de simplificar e solidificar a comunicação entre financiadora e gestora”.
Para atingir este objetivo, a FAPEMIG estabeleceu critérios a serem cumpridos pelas Fundações
Gestoras, cujas diretrizes deverão ser cumpridas a partir de janeiro de 2014.
Dentre os critérios propostos para aprovação, as Fundações candidatas deveriam comprovar knowhow, estrutura física e de recursos humanos, além de capacidade financeira para gerenciamento
administrativo-financeiro dos projetos.
Ao longo do processo de credenciamento a FAPEMIG analisou o credenciamento da Fundação
Gestora junto ao MEC/MCT e ao MP-MG; a adequação da entidade ao Sistema de Gestão
Econômica da FAPEMIG; a estrutura física, tecnológica de pessoal e organizacional, e sua
compatibilidade com as atividades a serem desenvolvidas; os investimentos feitos pela Fundação
na capacitação de recursos humanos nos últimos dois anos; a experiência na gestão de projetos
envolvendo recursos financiados de outras fontes públicas e/ou privadas(Ministérios, CNPq, Capes,
empresas);a situação de adimplência junto à FAPEMIG; a gestão de projetos nos últimos 12
meses; o extrato da ata com aprovação do balanço anual da Fundação, referente ao último
exercício pelo Conselho Superior da Instituição Apoiada; e a obrigatoriedade de dispor de uma
central de informações com profissional devidamente qualificado para ser o interlocutor da
Fundação junto a central da FAPEMIG.
Ao final do processo, apenas 21 (vinte e uma) Fundações do Estado de Minas Gerais obtiveram o
credenciamento junto à FAPEMIG para gerenciamento de projetos, cujo resultado pode ser
acessado

no

endereço

http://www.fapemig.br/wp-

content/uploads/2014/99/GestorasCredenciadas2014.pdf.
A FUNDAEPE se orgulha de compor este seleto rol de Entidades, colocando toda a sua experiência,
estrutura física e de recursos humanos à disposição dos pesquisadores da UFVJM, bem como de
outras instituições, para contribuir como parceira no bom andamento das atividades dos projetos
para os quais for indicada.
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