
 

 

Circular nº 07/2021-DE 

 

Juiz de Fora, 26 de novembro de 2021. 

 

Aos Srs. Coordenadores e às Sras. Coordenadoras de Projetos 

 

Assunto: Novo Sistema de Gestão Institucional e Financeira - Período de transição  

 

 Senhores e Senhoras Coordenadores(as), 

A Fadepe, prezando pelo adequado acesso à informação, para melhor organização de 

seus projetos e aprimoramento dos processos de controle, serve-se da presente, para comunicar a 

todos e a todas sobre a substituição de seu sistema de gestão institucional e financeira, que entrará 

em atividade a partir de 03/01/2022. 

O novo sistema, além de ser especificamente direcionado ao atendimento das 

necessidades de entidades sem fins lucrativos, apresenta funcionalidades que garantirão maior 

padronização, velocidade na prestação de contas mantendo o rigor da transparência e segurança 

no apoio aos projetos pela Fundação. Com isso, Coordenadores e Coordenadoras poderão 

acompanhar de forma mais detida os procedimentos de aquisição e contratação referentes aos seus 

projetos, bem como passar a utilizar exclusivamente a plataforma em suas interações nas demandas 

de execução, monitoramento e controle, o que, acreditamos, contribuirá para o aprimoramento 

contínuo da orientação e do suporte fornecidos por esta Instituição. 

Embora os trâmites para a substituição do sistema já estejam em andamento na Fadepe 

há alguns meses, nas semanas que precedem a efetiva utilização do Sistema, a equipe da Fundação 

realizará a migração dos dados dos projetos. Dessa forma, a fim de garantir a segurança e a 

atualidade das informações, informamos que as solicitações de contratação serão recebidas somente 

até o dia 17/12/2021, devendo qualquer situação excepcional ser antecipadamente reportada ao 

Escritório de Projetos para Thaila Louzada (thaila.louzada@fadepe.org.br) ou Daniele Almeida 

(daniele.almeida@fadepe.org.br). 

Por fim, ressaltamos que, até o dia 24/12/2021, a Fadepe encaminhará orientação 

específica quanto ao uso da nova plataforma, comprometendo-se a prestar todo o suporte 

necessário para que possamos realizar uma transição produtiva. 

 

Atenciosamente, 

 

José Humberto Viana Lima Junior 

Diretor Executivo 
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