Perguntas Frequentes
Confira aqui as respostas para as perguntas mais frequentes que recebemos e, caso
ainda tenha alguma dúvida, entre em contato conosco.
Quem é a Fundação IPEAD?
A Fundação IPEAD, entidade sem fins lucrativos, é credenciada pelo Ministério da
Educação - MEC e pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações MCTIC como fundação de apoio à Faculdade de Ciências Econômicas - FACE da
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG.
Instituída em 1948 como Instituto de Pesquisas Econômicas e Administrativas, por
iniciativa de professores da FACE/UFMG, com o apoio de instituições dos segmentos
comercial, financeiro e industrial do Estado, convertida em fundação em 2003, a
Fundação IPEAD possui reconhecimento nacional pelo desenvolvimento de
metodologias que atendem aos mais rigorosos padrões científicos, além de produzir
indicadores de acordo com critérios técnicos atualizados.
Em função de sua natureza estatutária e de suas finalidades, a Fundação vem sendo
contratada por dispensa de licitação baseado nos termos do inciso XIII, do art.24, da lei
8.666 de 21/06/93.
A Fundação IPEAD tem como principais finalidades: prestar apoio às atividades de
pesquisa, ensino, extensão e desenvolvimento institucional da Faculdade de Ciências
Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais, efetuar pesquisas, estudos teóricos
e aplicados, prestar serviços de consultoria e assessoria, ministrar treinamento
especializado com o objetivo científico ou profissional, relacionados com as ciências
econômicas, administrativas, contábeis, demográficas e afins.
Quais os serviços prestados pela Fundação IPEAD?
A Fundação IPEAD atua em duas linhas de frente:
• Apoio às atividades de pesquisa, ensino, extensão, inovação e desenvolvimento
institucional da UFMG, em especial a FACE, e a UENF;
• Prestação de serviços técnicos especializados para elaboração de metodologias,
realização de pesquisas qualiquantitativas, consultorias e treinamentos, nas áreas
das ciências econômicas, administrativas, contábeis, demográficas e afins.
Nas atividades de apoio à UFMG e a UENF para exercer com efetividade sua missão de
apoiar as atividades de pesquisa, ensino, extensão, inovação e desenvolvimento
institucional, no âmbito da UFMG e da UENF, a Fundação vem, ao longo dos anos,
aprimorando e adequando sua estrutura física, qualificando seus gerentes, técnicos e
assistentes e investindo em softwares específicos. Como consequência dos investimentos
realizados de forma continuada ao longo dos anos.
A gestão dos projetos de pesquisa, ensino e extensão da UFMG e da UENF, contempla
os seguintes serviços:
• Captação de projetos;
• Publicidade;
• Gestão financeira;

• Aprimoramento de software para acompanhamento, on-line, de lançamentos
financeiros, saldos e extratos;
• Gestão contábil;
• Gestão de compras/contratações de equipamentos, materiais e serviços;
• Gestão de contratação de Recursos Humanos;
• Assessoria jurídica;
• Prestação de contas;
• Arquivamento de documentos.
Na prestação de serviços técnicos especializados nas áreas das ciências econômicas,
administrativas, contábeis, demográficas e afins a Fundação IPEAD vem prestando, ao
longo dos anos, serviços técnicos especializados de elaboração de metodologias,
planejamento e realização de pesquisas qualiquantitativas, estudos teóricos e aplicados,
consultorias e treinamentos, nas áreas das ciências econômicas, administrativas,
contábeis, demográficas e afins. Tais serviços estão estruturados em dois grandes grupos.
Um grupo congrega as pesquisas qualiquantitativas recorrentes, por meio das quais são
gerados indicadores socioeconômicos, cujos resultados são disponibilizados
gratuitamente, para toda a sociedade, através do site: www.ipead.face.ufmg.br. O outro
grupo congrega os trabalhos de consultoria, estudo e pesquisa realizados a partir de
demandas específicas de instituições públicas e privadas, por meio dos quais são geradas
informações sistematizadas e instrumentos gerenciais.
A Fundação IPEAD atende exclusivamente à Universidade Federal de Minas Gerais
como fundação de apoio?
Não. Atualmente a fundação apoia as atividades de ensino, pesquisa, extensão,
desenvolvimento institucional e inovação da Universidade Federal de Minas Gerais, bem
como da Universidade Estadual do Norte Fluminense – UENF - Darcy Ribeiro.
Como buscar apoio da Fundação IPEAD na gestão de projetos?
Para apoio na gestão de projetos e maiores informações basta entrar em contato via email para gestao@ipead.face.ufmg.br ou telefone 31-3409-7110. As informações dos
projetos que estão sob a gestão da Fundação IPEAD estão disponíveis no “Portal da
Transparência” disponível no link https://ipead.conveniar.com.br/portaltransparencia/.

