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Introdução: O orçamento, como parte integrante de
um projeto, deve tornar evidente a sua exeqüibilidade.
Até junho de 2007, a Seção de Apoio Logístico à Pesquisa e Desenvolvimento verificava o orçamento do
projeto antes do seu envio à reunião das Comissões
Científica e de Ética. A partir de julho de 2007 foi
alterado o processo de revisão orçamentária tornando a
consultoria um pré-requisito para a entrega do projeto,
visando diminuir o número de pendências relativas ao
item orçamento e modificando o processo de liberação
dos recursos do Fundo de Incentivo à Pesquisa e Eventos (FIPE). Neste novo modelo, os recursos são aprovados e liberados com a aprovação do projeto. Objetivos: levantar o número de projetos com pendência
orçamentária antes e após a implantação do novo processo de consultoria orçamentária. Método: a coleta
dos dados foi feita no sistema informatizado do GPPG
para identificar os projetos com pendência no item
orçamento no período de janeiro a julho de 2007, comparando ao período de janeiro a julho de 2008. Resultados: no período de janeiro a julho de 2007 verificouse que houve 220 projetos que ficaram pendentes devido ao item orçamento, enquanto que no período de
janeiro a julho de 2008, 119 projetos ficaram pendentes
devido a este item. Houve uma redução de 46% no
número de projetos pendentes por orçamento com a
implantação do novo processo. conclusões: o número
de projetos com problemas orçamentários reduziu
significativamente, demonstrando que a consultoria
prévia ao cadastro do projeto teve um impacto positivo
para agilizar o processo de avaliação do projeto, além
de facilitar a utilização dos recursos do FIPE.
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