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Assunto: Informação acerca da implantação de fluxo fechado para autuação e 
tramitação de processos que envolvam contratação de Fundações de apoio. 
 

Prezados coordenadores de projetos e demais interessados,  

 

1.  A Pró-reitoria de Administração-PROAD e a Diretoria de Projetos Institucionais-

DPI informam que, para autuação dos processos que envolvam Fundações de apoio, foi 

implementado fluxo fechado de tramitação de processos na plataforma Lepisma 

(Protocolo Ufes). 

 

2 Dessa forma, para autuar os processos de contratação de Fundação para apoio 

aos projetos de ensino, pesquisa, extensão, estímulo à inovação e desenvolvimento 

institucional, necessariamente deverá ser selecionado o Tipo de documento “Processo 

de Contratação de fundações de apoio", conforme ilustrado abaixo: 

 

 

 

Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.



 
3. Adicionalmente, informa-se que, nos casos em que houver necessidade de 

repasses financeiros da UFES para as Fundações, deverá ser autuado processo específico 

(selecionando o tipo “Processo de pagamento de fornecedores” – vide abaixo), o qual 

ficará vinculado ao processo principal, sem comprometimento de sua tramitação de 

modo independente. Posteriormente, ao final de seu fluxo, o processo autuado para fins 

do repasse será anexado ao principal.  

 

4. Do mesmo modo, para prestação de contas parciais dos referidos projetos, 

também deverá ser autuado processo específico (selecionando o tipo “Processo de 

prestação de contas”), que, igualmente, será anexado ao processo principal, ao final da 

análise pela Coordenação de Controle e Prestação de Contas – CCPC/DPI.  

 

5. Por fim, comunica-se que, durante mês de outubro/2022, a utilização do fluxo 

fechado será em caráter experimental (para a devida adaptação dos usuários). Todavia, 

a partir de novembro/2022, os processos que estiverem em desacordo com o rito 

supramencionado serão devolvidos aos setores de procedência, para adequação da 

autuação.  

 

6. Quaisquer dúvidas poderão ser encaminhadas ao e-mail dpi.proad@ufes.br ou 

esclarecidas em contato com os ramais 2931 e 2724.  

 
Atenciosamente, 

 
Vandré de Castro Tóffoli 

Diretor de Projetos Institucionais 
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