
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
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PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS  

 

I ENCONTRO DE AVALIAÇÃO DE 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DE 

PROJETOS COM O APOIO DAS FUNDAÇÕES. 

 

Apresentação  

A Universidade Federal de Goiás desenvolve vários projetos com a 

parceria das Fundações de Apoio. As legislações que regem esta relação 

são: Lei 8.958/94, Decreto 7.423/10, Decreto 8.420/14, Decreto 

8.241/14, Resolução Consuni 06/2011, além de outras 

complementares. Para cumprimento da Legislação, procedimentos 

devem ser adotados e cumpridos por toda a equipe que envolve a 

execução dos projetos. Estes procedimentos, embora traçados há 

alguns anos ainda são desconhecidos por vários coordenadores e apoios 

dos projetos. Além disto, o cumprimento de toda a legislação pode levar 

a uma rotina às vezes burocrática que deve ser vencida para uma 

melhor e mais ágil execução dos projetos. 

Assim, com o propósito de divulgar os procedimentos adotados e 

discutir a melhoraria do fluxo, foi planejado este encontro com todos os 

envolvidos nestes processos. Essa será uma oportunidade de 

apresentação do fluxo de trabalho, mas principalmente, uma 

oportunidade de compartilharmos as dificuldades e expectativas de 

cada equipe. 

 

PÚBLICO ALVO: coordenadores de projetos, apoios administrativos de 

projetos, bolsistas, pesquisadores, servidores da ufg, equipe das 

fundações de apoio. 



 

DATA: 31 de maio de 2017 

HORÁRIO: 13:30 horas ÀS 17:30 horas 

LOCAL: Auditório do Instituto de Patologia Tropical e Saúde 

Pública - IPTSP - Rua 235, S/n - Setor Universitário, Setor 

Universitário.      

OBJETIVO: O encontro tem por objetivo informar e avaliar os 

procedimentos adotados na execução de projetos com a parceria das 

fundações de apoio. 

 

PROGRAMAÇÃO: 

 Acolhida Aos participantes e abertura: 13:30 – 14:00 horas 

 Palavra de representantes das fundações de apoio: 

14:00 – 14:20 – representante da FUNAPE 

14:20 – 14:40 – representante da FUNDAÇÃO RTVE 

14:40 – 15:00 – representante da FUNDAHC 

 15:00 – 15:20 – intervalo 

 15:20 – 16:10 – representante PROAD. 

 16:10 – 17:10 – palavra livre aos participantes, sugestões de 

melhoria dos procedimentos. 

 17:10 – 17:30 – conclusão dos trabalhos e encerramento. 

 

Contamos com a presença de todos! 

 

Organização: Pró-Reitoria de Administração e Finanças da UFG 

                     Coordenação de Planejamento 
 
 

Apoio: Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública 
          Funape, Fundação RTVE e Fundahc. 


