FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE PERNAMBUCO – FADE-UFPE
Apresentação
A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE (Fade-UFPE) é uma
entidade sem fins lucrativos e está sujeita à fiscalização do Ministério
Público, à legislação trabalhista e ao prévio registro e credenciamento
no Ministério da Educação e do Desporto e no Ministério da Ciência e
Tecnologia. A Fade-UFPE tem como missão apoiar a realização de
atividades de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento científico
e tecnológico e inovação, a partir da gestão de projetos e da
articulação com setores de CT&I, atuando com transparência e
preservando os princípios legais e éticos. A Fundação é parceira
estratégica da UFPE para a produção de conhecimentos e de novas
tecnologias, ao celebrar convênios, contratos, acordos, ajustes e
outras formas de relações entre a Universidade e instituições de
ciência e tecnologia, órgãos de fomento e de financiamento,
entidades públicas e privadas, empresas e sociedade, nas mais
diversas áreas do conhecimento.

Coordenação

incluindo a elaboração de orçamentos e planos de aquisição para
atender às necessidades dos projetos, conforme rubricas e itens
exigidos pela legislação vigente e pelos agentes financiadores; e a
montagem de toda a documentação, acompanhando as negociações
e análise das propostas, organizando e estruturando toda a
documentação necessária à elaboração de convênios ou contratos,
conforme exigências dos financiadores, garantindo assessoria nas
áreas jurídica, técnica, financeira e administrativa para todos os
projetos.
Todas essas características estão alicerçadas em três eixos: um modelo de
gestão baseado no conceito de Células de Gestão Ativa, formado por
equipes autônomas, ágeis e autogeridas, que promovem uma gestão
participativa e integrada, focada na produtividade onde as atividades
são direcionadas às competências técnicas, normativas e legais de
planejamento, organização, execução e controle e encerramento dos
projetos; um sistema informatizado para gerenciamento de projetos,
com uma moderna infraestrutura de TI e sistema de informática
próprio, preparado para a melhor aplicação e otimização de
ferramentas tecnológicas em auxílio à execução dos projetos; e no
credenciamento junto ao CNPq para efetuar a importação de
equipamentos e materiais de cunho científico e tecnológico, com
isenção de impostos, o que garante agilidade, qualidade e economia
para os projetos que apoia.
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A Fundação também se diferencia por sua Política de Comunicação que
procura assegurar maior coordenação, efetividade, coerência e
sinergia às ações empreendidas pela instituição, sempre buscando a
manutenção do bom relacionamento com os parceiros.

Resumo dos Resultados e Perspectivas

A Fade-UFPE tem como visão ser uma fundação de apoio reconhecida
pelo seu modelo de gestão e que atua com celeridade e segurança
jurídica, por meio da competência dos seus colaboradores e do
relacionamento e comunicação com seus parceiros. A Fundação quer
ser reconhecida como uma instituição que simboliza a integração
com uma das melhores universidades do País, em ensino (graduação
e pós-graduação) e pesquisa científica, sendo a melhor do NorteNordeste, segundo avaliações dos MEC e do MCTI; que é
comprometida com a difusão do conhecimento e de novas
tecnologias; e que inova sua gestão ao implantar um sistema
moderno de gerenciamento de informações administrativas e
financeiras.

A história da Fade-UFPE vem sendo escrita pelos seus gestores,
colaboradores, professores da universidade e diversos parceiros. A Fade e
a UFPE trabalham alinhadas na realização de projetos que geram
resultados positivos e essa dinâmica favorece a mediação entre sociedade
e comunidade acadêmica, ao promover a difusão do conhecimento, a
ampliação da pesquisa, da ciência, da tecnologia e da inovação.
Durante sua trajetória, a Fade-UFPE vem ampliando a capacidade de
recebimento e utilização dos recursos destinados aos projetos de
ensino, pesquisa, extensão, inovação e desenvolvimento
institucional, além de dar maior agilidade aos trâmites burocráticos
necessários à administração dos projetos, significando uma ponte
entre a academia e a sociedade. Com uma estrutura administrativa
ágil, flexível e experiente, a Fundação tem viabilizado projetos com
alto padrão de qualidade em diversas áreas do conhecimento,
atuando com transparência e preservando os princípios legais e
éticos. A Fundação tem participação direta na maioria dos projetos
desenvolvidos pela UFPE, seja por meio de incentivo, apoio ou
administração dos recursos financeiros.
Nos últimos cinco anos, a Fade-UFPE apoiou aproximadamente 1500
projetos nas diferentes áreas do conhecimento, envolvendo
professores, pesquisadores, doutorandos, mestrandos, alunos da
graduação e de iniciação científica e profissionais especializados,
caracterizando-se, também, como coparticipante na formação de
recursos humanos e no fortalecimento do ensino, da pesquisa e da
extensão, além de contribuir com a tecnologia e a inovação.
Com mais de três décadas de atuação, a Fundação acumulou uma vasta
experiência na gestão de projetos e tem como diferenciais: a
capacidade de identificar fontes e linhas de financiamento e de
buscar oportunidades para viabilizar os projetos elaborados pelos
pesquisadores da UFPE, mapeando oportunidades, por meio da busca
de informações e demandas voltadas para o desenvolvimento da
CT&I; o assessoramento na elaboração e adequação de propostas de
projetos, contemplando todas as exigências dos financiadores,
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F OUNDATION FOR THE D EVELOPMENT OF THE F EDERAL
UNIVERSITY OF PERNAMBUCO – FADE-UFPE
Presentation
The Foundation for the Development of the Federal University of
Pernambuco (Fade-UFPE) Is a non-profit entity and comes under the
supervision of the Public Prosecutor's Office, labor law and the
previous registration and accreditation in the Ministries of Education
and Sports and Science and Technology. FADE-UFPE's mission is to
support teaching, research, extension, scientific and technological
R&D, based on project management and links with the Science,
Technology and Innovation sectors, acting with transparency and
maintaining legal and ethical principles. The Foundation is a strategic
partner of UFPE in the production of knowledge and new
technologies, by conducting agreements, contracts, adjustments and
other forms of relations between the University and institutions of
science and technology, development and financing bodies, public
entities and private, companies and society in the most diverse areas
of knowledge.
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Main Impacts and Prospects
The history of Fade-UFPE has been written by its managers, employees,
university professors and several partners. Fade and UFPE work in
alignment with projects that generate positive results, and this
dynamic favors mediation between society and the academic
community by promoting the diffusion of knowledge, the expansion
of research, science, technology and innovation.
Since its beginning, Fade-UFPE has been increasing its capacity to receive
and use resources for teaching, research, extension, innovation and
institutional development projects, as well as giving greater agility to
the bureaucratic procedures necessary for project management,
which allows a greater dialogue between academia and society. With
an agile, flexible and experienced administrative structure in place,
the Foundation has enabled high-quality projects in several areas of
knowledge to be realised, acting with transparency and keeping to
legal and ethical principles. The Foundation has direct participation in
most of the projects developed by UFPE, either by means of incentives,
support or administration of financial resources.
Over the last five years, Fade-UFPE has supported approximately 1,500
projects in different areas of knowledge, involving professors,
researchers, doctoral students, masters, students of undergraduate
and scientific initiation and specialized professionals, also being a coparticipant in the development of professionals and strengthening
teaching, research and extension, as well as contributing to
technology and innovation.
With more than three decades of experience, the Foundation has
accumulated a vast amount of experience in project management and
has as its distinguishing features: the ability to identify sources and
funding lines and to seek opportunities to bring about projects
prepared by UFPE researchers, to identify opportunities through the
search for information and demands aimed at the development of
Science, Technology and Innovation; advising on the preparation and
adaptation of project proposals, including all the requirements of the

financiers, including the preparation of budgets and procurement
plans to meet the needs of the projects, according to the items and
values required by the current legislation and the financing agents;
and the assembly of all the documentation, following the
negotiations and analysis of the proposals, organizing and
structuring all the necessary documents for the elaboration of
agreements or contracts, according to the requirements of the
financiers, guaranteeing legal, technical, financial and administrative
support for every projects.
All these characteristics are based on three lines of work: a management
model based on the concept of active management cells, made up of
autonomous, agile and self-managed teams that promote
participatory and integrated management, focused on productivity
where activities are directed to technical, normative and legal
competencies for planning, organization, execution and control, and
conclusion of the projects; a computerized system for project
management, with a modern IT infrastructure and its own computer
system, prepared for the best application and optimization of
technological tools to aid the execution of the projects; and, in the
accreditation with CNPq, to carry out the importation of equipment
and materials of scientific and technological nature, with exemption
of taxes, which guarantees agility, quality and economy for the
projects it supports.
The Foundation also distinguishes itself for its Communication Policy that
seeks to ensure greater coordination, effectiveness, coherence and
synergy to the actions undertaken by the institution, always seeking
to maintain good relationships with partners.
Fade-UFPE aims to be a support foundation recognized by its
management model and that acts with speed and legal security,
through the competence of its employees and the relationship and
communication with its partners. The Foundation wants to be
recognized as an institution that symbolizes integration with one of
the best universities in the country for teaching (undergraduate and
graduate) and scientific research, indeed the best in the NorthNortheast regions according to MEC and MCTI evaluations. Finally, a
foundation which is committed to the diffusion of knowledge and
new technologies and which innovates its management by
implanting a modern system of management of administrative and
financial information.
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