
  

 Circular nº 09/2021-DE  

  

Juiz de Fora, 22 de dezembro de 2021.  

  

Aos Srs. Coordenadores e às Sras. Coordenadoras de Projetos  

  

Assunto: Novo Sistema de Gestão Institucional e Financeira - Ongsys 

  

  Senhores e Senhoras Coordenadores (as),  

A Fadepe, prezando pelo adequado acesso à informação, para melhor gerenciamento 

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

a todos sobre a substituição de seu sistema de gestão institucional e financeira, que iniciará suas 

atividades em 03/01/2022.  

Assim sendo, estamos disponibilizando a primeira versão do passo a passo para envio 

da requisição de compras e contratações no novo sistema da Fadepe (Ongsys), o qual será o único 

meio de encaminhamento das demandas.  

Para acesso ao sistema, os coordenadores (as) deverão efetuar login por meio do 

endereço eletrônico https://www.ongsys.com.br/app/index.php/auth/login e selecionar a opção 

“esqueci minha senha”.  Na sequência, deverão informar no login o e-mail já utilizado para contato 

junto à Fundação. Em seguida, o Sistema enviará um e-mail de restauração de senha, onde será 

possível redefini-la. 

Por fim, ressalta que, devido ao período de migração dos dados ao novo sistema, no 

mês de janeiro de 2022, as bolsas de projetos serão pagas no 5º dia útil.  

Contamos com a colaboração de todos nessa nova etapa.  

 

Atenciosamente,  

 

  

José Humberto Viana Lima Junior  

Diretor Executivo  
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ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

Cada projeto possuirá apenas um usuário de acesso ao sistema, este será de 
responsabilidade do coordenador do projeto. 

Para acessar o sistema, clicar no link: 
https://www.ongsys.com.br/app/index.php/auth/login  
 
O sistema disponibilizará a página de acesso: 

 
 

 No campo usuário, deverá ser informado o e-mail do coordenador;  
 No campo senha, deverá ser informada a senha do OngSYS (esta enviada por e-

mail, ao coordenador) 
 Orientamos que a senha seja alterada no primeiro acesso. 

 
O OngSYS é composto por um fluxo de seis etapas de aprovação de requisições, a 
saber: 

 

 

 
 Etapa 01 -  Envio da requisição - seu início dar-se-á pela solicitação e envio 

da requisição, a ser realizado pela equipe de execução do projeto; 
 Etapa 02 -  Requisições em aprovação - nesta etapa ocorrerá a aprovação da 

requisição pela Fadepe, a partir da análise do plano de trabalho e 
embasamento legal; 

 Etapa 03 -  Requisições aprovadas / em cotação - nesta fase a cotação será 
incluída no sistema pela Fadepe; 
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 Etapa 04 - Cotações em aprovação - o coordenador será o primeiro 
aprovador e deverá selecionar o fornecedor concordado. O processo seguirá 
com aprovações internas até a próxima etapa; 

 Etapa 05 -  Compras aprovadas - esta etapa é para visualização das 
requisições que já foram aprovadas e aguardam a finalização do pedido; 

 Etapa 06 – Pedidos finalizados - esta etapa é para visualização dos pedidos 
que já foram finalizados e enviados aos fornecedores. 

Abaixo será informado o passo-a-passo para envio e aprovações das requisições. 
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MÓDULO: COMPRAS / REQUISIÇÃO DE COMPRAS E 
CONTRATAÇÕES 

 

Requisição de Compras/Serviços – Pessoa Jurídica 

 
Etapa 01: Envio Requisição 
Atividades: Solicitar e enviar requisição (coordenação) 
 

 Tela Inicial do sistema 
o Acessar o menu oculto a esquerda da tela; 
o Clicar em Compras / Requisição de Compras e Contratações. 
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 Incluir nova requisição  
o Clicar em Incluir / Requisição de Compra. 

 

 

 

 Preencher com os dados - Aba REQUISIÇÃO DE COMPRAS 
o Preencher os campos destacados abaixo, em vermelho, conforme 

orientações. 
 

 

 

 Preencher com dados dos itens que serão requisitados - Aba MONTAGEM DO 
PEDIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Título da compra (a critério do coordenador) 

2 – Selecionar compra ou 
serviço 

3 – Colocar o valor total da 
compra (considerando valor 
total de todos os itens) 

5 – Preencher 
informando as 
especificações técnicas  

6 – Preencher com a 
justificativa da compra 7 – Salvar 
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 Preencher com os dados - Aba MONTAGEM DO PEDIDO 
o Preencher os campos destacados abaixo, em vermelho, conforme 

orientações. 

 

 

 Anexar a pesquisa de mercado, caso já possua. 

 

 
 
 
 

 

7 – Conferir alçada, se necessário 
clicar em “Editar Alçadas” e 
selecionar o Analista responsável 

8 – Informar analista de 
projetos  

9 - Salvar  

1 – Anexar 
documentos 
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 Enviar a requisição para a Fundação 
o Marcar a requisição desejada; 
o Clicar em enviar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 02: Requisições em aprovação 
Aprovar requisição (Fadepe) 

 Atividade interna à Fundação, contudo poderá ser visualizada pela Coordenação 
do Projeto. 
 

Etapa 03: Requisições aprovadas / em cotação  
Atividades: Inclusão das cotações pela Fadepe 

 Atividade interna à Fundação, contudo poderá ser visualizada pela Coordenação 
do Projeto. 
 

Etapa 04: Cotações em Aprovação 
Atividades: Escolha Fornecedor (coordenador) 
Aprovação da compra (Fadepe) 
Homologação à contratação (Fadepe) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Marcar a requisição  

2 – Enviar  
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Escolha Fornecedor (coordenador) 

 O coordenador irá aprovar o fornecedor nessa parte do processo. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – Selecionar 2 – Clicar para aprovar 
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 Aprovar fornecedor - Aba COTAÇÃO 
o É possível escolher justificativa técnica ou menor preço para simular, o 

que preferir; 
o Selecionar o fornecedor desejado; 
o A escolha poderá ser embasada em menor preço, fornecedor único ou 

justificativa técnica. No último caso, descrever no campo de texto o 
motivo dos orçamentos de menor preço não atenderem a requisição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovação da Compra (Fadepe) 

 Atividade interna à Fundação, contudo poderá ser visualizada pela Coordenação 
do Projeto. 

Homologação à contratação (Fadepe) 

 Atividade interna à Fundação, contudo poderá ser visualizada pela Coordenação 
do Projeto. 

 

1 – Selecionar o fornecedor pretendido 

3 – Em caso de justificativa, o coordenador 
deverá inserir aqui 

4 - Aprovar 

2 – Marcar embasamento da escolha 
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Etapa 05: Compras aprovadas 
Atividades: Finalização de pedidos (Fadepe) 

 Atividade interna à Fundação, contudo poderá ser visualizada pela Coordenação 
do Projeto. 
 

Etapa 06: Pedidos Finalizados 
Atividades: Acompanhamento de pedidos (Fadepe) 

 Atividade interna à Fundação, contudo poderá ser visualizada pela Coordenação 
do Projeto. 
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Implementação: Requisição de Bolsas e RPA – Pessoas Física 
 

Etapa 01: Envio Requisição 
Atividades: Solicitar e enviar requisição (coordenação) 
 

 Incluir nova requisição  
o Clicar em Incluir / Requisição de Compra. 

 

 

 Preencher com os dados - Aba REQUISIÇÃO DE COMPRAS 
o Preencher os campos destacados abaixo, em vermelho, conforme 

orientações. 

 

1 – Título da implementação (a critério do coordenador) 

2 – Selecionar serviço  

3 – Colocar o valor total da 
implementação 
(considerando valor total de 
todos as parcelas) 

5 – Preencher informando as 
atividades que serão 
executadas  

6 – Preencher com a 
justificativa para o 
projeto 

7 – Salvar 



 
 

Fundação de apoio e desenvolvimento ao ensino, pesquisa e extensão Versão 01.2021 

 

Página 13 de 16

 

 Preencher com os dados – ABA MONTAGEM DO PEDIDO 
o Preencher os campos destacados abaixo, em vermelho, conforme 

orientações. 
o Em caso de contratação de seguro para bolsistas, deve-se incluir 

mais um item na requisição, conforme demonstrado na figura. 

 

 

 Anexar os documentos para implementação (exemplo, Termo de Outorga de 
Bolsa) 

 

 

 

9 – Conferir alçada, se necessário 
clicar em “Editar Alçadas” e 
selecionar o Analista responsável 

10 – Informar analista de 
projetos  

11 - Salvar  

7 – Clicar no sinal de +  

1 – Anexar 
documentos 
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 Enviar a requisição para a Fundação 
o Marcar a requisição desejada; 
o Clicar em enviar. 

 

Etapa 02: Requisições em aprovação 
Aprovar requisição (Fadepe) 

 Atividade interna à Fundação, contudo poderá ser visualizada pela Coordenação 
do Projeto. 
 

Etapa 03: Requisições aprovadas / em cotação  
Atividades: Inclusão das cotações pela Fadepe 

 Atividade interna à Fundação, contudo poderá ser visualizada pela Coordenação 
do Projeto. 
 

Etapa 04: Cotações em Aprovação 
Atividades: Aprovação da implementação (coordenador) 
Aprovação da compra (Fadepe) 
Homologação à contratação (Fadepe) 
 

Aprovação Implementação (Coordenador) 

 Selecionar a requisição e aprovar 

1 – Marcar a requisição  

2 – Enviar  
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 O coordenador irá aprovar o fornecedor nessa parte do processo – aba 
COTAÇÃO 

 

 

Aprovação da Contratação (Fadepe) 

 Atividade interna à Fundação, contudo poderá ser visualizada pela Coordenação 
do Projeto. 

 

 

1 – Selecionar 2 – Clicar para aprovar 

1 - Selecionar o bolsista/ prestador de serviço 

3 – Justificativa da escolha 

4 - Aprovar 

2 – Marcar embasamento da escolha 
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Homologação à contratação (Fadepe) 

 Atividade interna à Fundação, contudo poderá ser visualizada pela Coordenação 
do Projeto. 
 

Etapa 05: Compras aprovadas 
Atividades: Finalização de pedidos (Fadepe) 

 Atividade interna à Fundação, contudo poderá ser visualizada pela Coordenação 
do Projeto. 
 

Etapa 06: Pedidos Finalizados 
Atividades: Acompanhamento de pedidos (Fadepe) 

 Atividade interna à Fundação, contudo poderá ser visualizada pela Coordenação 
do Projeto. 
 

Pagamento: Bolsas e RPA – Pessoas Física 
 

Para que a Fadepe proceda com o pagamento, o coordenador do projeto deverá encaminhar 
um e-mail mensalmente ou quando necessário, com os seguintes documentos: 

 Bolsa: Recibo ou Atestado de Frequência 
 RPA: e-RPA 
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