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Lei 8.958 - Art. 1o As Instituições Federais de Ensino Superior - IFES e as demais Instituições 

Científicas e Tecnológicas - ICTs, de que trata a Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, poderão 

celebrar convênios e contratos, nos termos do inciso XIII do caput do art. 24 da Lei no 8.666, de 21 

de junho de 1993, por prazo determinado, com fundações instituídas com a finalidade de apoiar 

projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e 

estímulo à inovação, inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à execução 

desses projetos. (Redação dada pela Lei nº 12.863, de 2013)
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projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e 

estímulo à inovação, inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à 

execução desses projetos. (Redação dada pela Lei nº 12.863, de 2013)



GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

• Aquisições no mercado nacional

• Aquisições no exterior

• Contratação e pagamento de pessoal

• Assessoria jurídica

• Prestação de contas

• Contabilidade



Inovar é proceder a um tipo especial de mudança, que 

se concretiza quando novas ideias resultam na criação 

ou aprimoramento de produtos, processos ou serviços 

para o mercado...(MAÑAS, 1993).



APOIO E GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Gestão Administrativa e Financeira de Projetos
“Gastar dinheiro”

Compras

Pessoal

Assessoria Jurídica

Prestação
de Contas

INOVAÇÃO

CONSTRUÇÃO
DE MODELOS

REDE DE 
RELACIONAMENTOS

CAPTAÇÃO
DE RECURSOS

PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO

ASSESSORIA DE
COMUNICAÇÃO

GESTÃO DE
PESSOAS E
RECURSOS

Novos projetos

CAPTAÇÃO
DE RECURSOS

Projetos em andamento



O cenário mudou...

A demanda dos pesquisadores mudou...

A necessidade mudou...

Porque o papel das fundações não pode ser ampliado?





Um caminho em construção
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Um caminho em construção

Marco Legal     +     Fundações



#conectarparatransformar
Uma instituição ativa e presente na gestão estratégica de projetos.



Empreendedorismo e Inovação





PORTFÓLIO FUNDEPAR



PARCEIROS

Em formalização:



Empreendedorismo e Inovação



i



17ª
aceleradora do mundo
Por número de startups



histórico

14 edições
criado em maio de 
2015, já foram 4 
edições em BH, 8 
no interior de MG 
e 1 em Brasília. 

363 startups
provenientes de todo 
Brasil, foram formados 
pelo Lemonade um 
total de 1302 
empreendedores.

10.000 horas
de mentoria aconteceram 
no Lemonade até então, 
que já contou com o 
apoio de mais de 250 
mentores.

R$4.000.000
de investimento captados 
por startups que passaram 
pelo Lemonade, que 
alcançaram também mais 
de R$3MM de faturamento



Empreendedorismo e Inovação














Gestão Estratégica de Projetos



Bh.tec – Parque Tecnológico de Belo Horizonte
Planejamento Estratégico + Captação de Recursos + Assessoria de Comunicação



Gestão Estratégica de Projetos



Centro de Microscopia
Captação de Recursos + Assessoria de Comunicação



NITs – Núcleos de Inovação Tecnológica









Existe uma mudança clara na forma de relacionamento 

dos atores do ecossistema de inovação e sua forma de 

financiamento, o Marco Legal, a atuação das 

Fundações e os NITs são peças essenciais para o 

funcionamento desta engrenagem no Brasil.

Precisamos assumir o nosso papel neste novo modelo.



Ramon Dias de Azevedo
ramonazevedo@fundep.ufmg.br

www.fundep.ufmg.br
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