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Resolugao CONSUP/IFG de N ' 014 de 15 de outubro de 2015

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAQAO CIENCiA E TECNOLOGIA DE GOIAS, no uso de suas atribuig6es legais
e regimentais, tendo em vista a publicagao da Lei n ' 11.892. de 29 de dezembro de
2008, o Decreto n ' 6.986. de 20 de outubro de 2009 e considerando a decisio do

Conselho Superior, em reuniio reallzada no dia 1 5 de outubro de 2015, resolve

Art. lo - Aprovar a Norma para o Credenciamento do Instituto Federal De

Educagao Ci6ncia e Tecnolagia de Grids (IFG) junta a Fundagao de Apoio a Pesquisa
(FUNAPE).

Art. 2o - Etta Resolugao entra em vigor na data da sua publicagaa
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;BR6NIMO RODRIGUEZ DA SIL
Presidente do Conselho Supqli6r
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NORMA PARA O CREDENCIAMENTO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAQAO
CI£NCIA E TECNOLOGIA DE GOIAS (IFG) JUNTA A FUNDAQAO DE APOIO A

PESQUISA (FUNAPE)

CAPITULO I
DAS DISPOSIQOES GERAIS

Art. I '. O presente documents objetiva normatizar a relagao do Instituto Federal de
Educagao. Ci6ncia e Tecnologia de Grids (IFG) com a Fundagaa de Apaio a Pesquisa
(FUNAPE). registrada e credenciada junta ao Minist6rio da Educagao (MEC) e ao
Minist6rio de Ciencia, Tecnologia e Inavagao (MCTI). no que tange ao suporte para o
desenvolvimento de projetos de ensino, pesquisa. extensio au de desenvolvimento
institucional. cientifico e tecno16gico de interesse do IFG, inclusive na gestao administrativa
e financeira, estritamente necessdria a execugao destes projetos

$l '. Desenvolvimento Institucianal caracteriza-se pelts programas, prajetos,
atividades e operag6es especiais. inclusive de natureza infraestrutural, material e
laboratorial. que levem a melhoria mensurdvel das condi96es do IFG. para o cumprimento
eficiente e eficaz de sua missio, conforme descrita no Plane de Desenvolvimento
Institutional (PDI/IFG). vedada, em qualquer casa, a contratagao de objetos gen6ricos,
desvinculados de projetos especiflcos.

$2'. A atuagaa da FUNAPE em projetos de desenvolvimento institutional para a
melhoria de infraestrutura deverg limitar-se is abras laboratorials, aquisigao de materiais e
equipamentas e outros insumos especlficamente relacionados ds atividades de inovaQao e
pesquisa cientifica e tecno16gica.

Art. 2'. E vedada o enquadramento, no canceito de desenvolvimento institutional
1. atividades coma manutengao predial ou infraestrutural, conservagao. limpeza,

vigilancia e reparos;
11. servigos administrativos. coma copeiragem, recepgao. secretariado, servigos na

area de informatics, graficos, reprograficos e de telefonia, demais atividades
administrativas de retina, e respectivas expans6es vegetativas, inclusive por meir do
aumento no nOmero total de funcionariosl

111. realizagao de outras tarefas que nio estejam olgetivamente definidas no
PDI/IFG

CAPITULO ll
DOS PROJETOS

Art. 3'. Os projetos desenvolvidos com a participagao da FUNAPE devem ser
baseados em Plano de Trabalha, no qual sejam precisamente definidos:

1. objeto, projeto basics, puzo de execugao limitado no tempo, os resultados
esperados, metal e respectivos indicadores;
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11. os recursos da instituigao apoiada envolvidos, com os ressarcimentos pertinentes,
nos termos do art. 6' da Lei n ' 8.958, de 20 de dezembro de 1 994i

111. os participantes vinculados a instituigao apoiada e autorizados a participar do
projeta, na forma das normas pr6prias do IFG, identificados por deus registros funcionais,
na hip6tese de docentes ou servidores t6cnico-administrativos, observadas as disposig6es
dente artigo, sendo informados os valores das bolsas a serem concedidas;

IV. pagamentas previstos a pessaas fisicas e juridical, por prestagao de servigos,
devidamente identificados pecos nOmeros de CPF au CNPJ, conforme o casa

Paragrafo Onico. Os projetos devem ser obrigatoriamente aprovados pelts 6rgaos
colegiados acad6micos competentes do IFG, segundo as mesmas regras e crit6rios
aplicaveis aos projetos institucionais da instituigao

CAPiTULO lll
DA COMPOSlgAO

Art. 4'. A equipe envolvida nas atividades das projetos desenvolvidos em parceria
com a FUNAPE deverg ser composta por no minimo dais tergos de pessoas vinculadas ao
IFG, incluindo docentes. sewidores t6cnica administrativos. estudantes regulares,
pesquisadores de p6s-doutorado e bolsistas com vincula formal a programas de pesquisa
da instituigao.

$l '. Em castes devidamente justificados e aprovados pda Conselha Superior do IFG
poderao ser realizados projetos com participagao de pessoas vinculadas a Instituigao. em
prclporgao inferior a prevista no capuf, observado o minima de um tergo

$2'. Em castes devidamente justificados e aprovados pele Conselho Superior do
IFG, poderao ser admitidos projetos com participaQao de pessoas vinculadas a instituigao
em proporgao inferior a um tergo, desde que nio ultrapassem o limite de dez por cents do
nOmero total de projetos realizados em colaboragao com a FUNAPE.

$3'. Para o cdlculo da proporgao referida na capuf, nio se incluem as participantes
external vinculados a empresa contratada

$4'. Em todos os projetos deve ser incentivada a participagao de estudantes com
vinculo formal com o IFG

S5'. No casa de projetos desenvolvidos em conjunto por maid de uma instituigao. o
percentual referido no capuf podera ser alcangado por meir da coma da participagao de
pessoas vinculadas ds instituiQ6es envolvidas

$6'. No imbita dos prajetos de que trata o capuf, o IFG deve normatizar e fiscalizar
a compasigao das equipes das projetos. abservadas as disposig6es do decreto n ' 7.203 de
04 de junho de 2010, que disp6e sabre a vedagao do nepotismo no imbito da
administragao pOblica federal

$7'. A participagao de docentes e servidores t6cnico-administrativos nos prajetos de
que trata o capuf deve atender a legislagao prevista para o corps docente e servidores t6cnico-
administrativos do IFG
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Art. 5'. O IFG autorizarg a participagao de deus servidores, docentes ou t6cnicos
administrativos, em prqetos de ensino. pesquisa. extensio e estimulo a inovagao, de que
trata o Art. 3' desta Norma, desde que atendidas is seguintes condig6es

1. participagao deverg ester expressamente prevista no respective prajeto. com
indicagaa dos registros funcianais, periodicidade, duragao. a carga horgria a ser
despendida para a realizagao das atividadesl

11. participagao do servidor dar-se-6 sem prejuizo das atribuig6es funclonais a que
este sqeito

111. padicipagao do sewidor nio cria vinculo empregaticio de qualquer natureza com a
FUNAPE

Art. 6'. E vedada a realizagaa de projetos baseados em prestagao de servigo de
duragao indeterminada. bem homo aqueles que, pda nio fixagao de puzo de finalizagao
ou pda reapresentagao reiterada, assam se configurem

Art. 7'. Deve haven incorporagao. a conta de recursos pr6prios do IFG, de parcela
dos ganhos econ6micos decorrentes dos projetos de que trata o Art. 3', absewada a
legislagao orgamentaria

CAPiTULO IV
DAS BOLSAS

Art. 8'. Os projetos realizados nos termos do Art. 3o poderao ensejar a concessio
de bolsas pesquisa e estimulo a inovagao peta FUNAPE, com fundamento na Lei n '
8.958/1994, au no art. 9'. $1', da Lei n ' l0.973, de 2 de dezembro de 2004. observadas as
condig6es desta norma.

$l '. O IFG dove, pele seu Conselho Superior. disciplinar as hip6teses de concessio
de bolsas. e os referenciais de valores, fixando crit6rios objetivos e procedimentos de
autorizagao para participagao remunerada de professor ou servidor em projetos pesquisa
em confomlidade com a legislagao aplicavel.

$2'. Para a fixaQao dos valores das balsam, deverio ser levadas em consideragaa
crit6rios de proporcionalidade com relagao a remuneragao regular de seu beneflcigrio e
sempre que passivel, os valares de bolsas correspondences concedidas por ag6ncias
oficiais de fomento

$3'. Na aus6ncia de bolsa correspondente das ag6ncias oficiais de fomento. seri
flxado valor compativel com a formagao do beneficigrio e a natureza do projeto.

$4'. O limits m6ximo da soma da remuneragao, retribuig6es e bolsas percebidas
peta docente, em qualquer hip6tese, ngo podera exceder o maier valor recebido pele
funcionalismo pOblico federal, nos termas do artigo 37, XI, da Constituigao
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$5'. O IFG podera fixar na normatizagaa pr6pria limile inferior ao referido no $4g.
$6'. Nio poderao ser realizados pagamentos de bolsas a servidores e alunos do IFG,

quando nio houver previsao no instrumento legal que ariginou a alacagao de recursas para
o projeto.

CAPITU LO V
DOS CONTRATOS E CONVENIOS

Art.9'.As relag6es entre a FUNAPE e o IFG para realizagao dos projetos
institucionais previstas no Art. I ' desta Norma deverio ser formalizadas por meio de
conv6nios ou cantratos com objetivos especificos e prazos determinados

$l '. E vedado o uso de conv6nia e contratos. inclusive os termas aditivos com
objeto gen6rico, desvinculado do projeto especifica

$2o. E vedada a subcontratagao total do objeto dos contratos ou conv6nios
celebrados com a FUNAPE, bem coma a subcontratagao partial que delegue a terceiros a
execugao da nOcleo do objeto contratado.

$3'. E vedada a utilizagao da FUNAPE para contratagao de pessoal visando a
prestagao de servigos ou atendimento de necessidade de cardter permanente do IFG.

Art. 10. A16m dos items previstos no Art. 55 da Lei n ' 8.666/1993. os instrumentos
contratuais ou de colaboragao celebrados nos termos do Art. 9' devem canter:

i. descrigao clara do projeto de pesquisa, ensina e extensio ou de desenvolvimento
institucional =

11. recursos envolvidos e adequada definigao quanto a repartigao de receitas e
despesas oriundas dos projetos envolvidos

111. obriga96es e responsabilidades de cada uma das panes envolvidasl
IV. previsao de abertura de conta bancgria especifica por meir de documento

formal, onde serif depositados os recursos do projeto ou indicagao oficial da instituiQao
bancgria que comprove a impossibilidade de informar o nOmero da referida conta;

V. previsao da forma de prestaQao de contas;
VI. obrigatoriedade de veiculagao da extrato dos canv6nios/contratos especificos

celebrados entre o IFG e a FUNAPE. no site institucional do IFG=
VII. identificagao do/s gestor/es e caordenadores/esl
VIII. informag6es detalhadas sabre os custom e despesas operacionais envolvidos

no projeto;
IX. informagao sabre a origem das recursos que financiario o projeto, devendo o

contrato au instruments de colabaragao mencionar expressamente. quando for o casa, o
instruments celebrado entre o IFG e outra entidade concedente quando os recursos nio
advierem do orgamento pr6prio do IFGI

X. previsao de retribuigao ao IFG.
Paragrafo 6nico. Os recursos do projeto somente serif repassados quando aberta

a conta banciria prevista no inciso IV
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Art. 11. A celebragao de conv6nio depende de pr6via aprovagao do Plano de
Trabalho, conforme modelo de formulgrio indicado pele IFG. o qual deverg canter no
minima os elementos definidos pele Art. 116 da Lei n ' 8.666/1993

1. identificagao do objeto a ser executado;
11. etapas a serem atingidas;
111. etapas ou faces de execugaol
IV. plano de aplicagao dos recursos financeirosl
V. cronograma de desembolso;
VI. previsao de initio e fim da execugaa do objeto, bem assim da conclusio das

etapas ou faces programadas.
Paragrafo Onico. O Plano de Trabalha previsto no capuf constituir-se-i parte

integrante do instruments contratual.

Art. 12. O m6rito das referidas cantratag6es dever6 ser previamente analisado e
aprovado por instincias competentes

Art.13. Casa o projeta envalva prestagao de servigos de qualquer natureza pda
unidade do IFG, o orgamento deverg prever o valor dos ganhos econ6micos

Art. 14. Os castes em que as parcerias para realizagao de projetos tiverem a
possibilidade de resultar em produtas passiveis de registry de propriedade intelectual e de
exploragao econ6mica. dever8o ser abjeto de acordo pr6vio por escrito entre os participes,
em conformidade com a legislagao vicente, inclusive o Decreto n 5.563. de 1 1 de autubro de

$l '. Os acordos pr6vios poderao ser revistos diante do desenvolvimento e
resultados flnais do projeto.

$2'. As negocia96es de acordo pr6vio da tltularidade e de propriedades intelectual
deverio ser conduzidas por meir do Centro de Inovagao Tecno16gica do IFG.

2005

Art. 15. Os contratos. os conv6nios. os acordos ou os ajustes com objeto
relacionada a inovagao, pesquisa tecno16gica e transfer6ncia de tecnologia devem
estabelecer a retribuigao dos resultados gerados pelo IFG, especialmente em termos de
propriedade intelectual e /oya/ties, de mode a proteger o patrim6nio pOblico de aproprjagao
privada.

Paragrafa Onico. A percepgao das resultados gerados, em decorr6ncia dos
instrumentos referidos no capuf, deve ser disciplinada nos instrumentos respectivos, nio
se limitando, necessariamente, no que tange a propriedade intelectual e roma/f/es, ao puzo
fixado para os projetos. K
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Art. 16. Na execugao de conv6nios. contratos acardos e ou ajustes que envolvam a
aplicagao de recursos ptlblicos. a FUNAPE na forma de leglslagao vigente deve:

1. observar a legislagao federal que Institui normal para licitagao e contratas da
Administragaa pOblica. referente a contrataQao de obras, compras e serviQosl

il . prestar contas dos recursos aplicados aos 6rgaos pOblicos financiadores;
111. submeter se ao controle finalistico e de gestao pele 6rgao mAximo do IFGi
IV. submeter-se a fiscalizagao de execugao dos contratos de que trata o capuf pele

Tribunal de Contas da Uniio e pele 6rgao de controle interns competente.

Art. 17. Os recursos financeiros advindos dos prajetos indicados nos Art.I ' desta
norma. quando gerenciados pda FUNAPE deverio ser mantidos em conta bancgria
especifica. somente sends permitidos saques para realizagao de despesas constantes da
Plano de Aplicagao do Projeto ou para aplicagao no mercado financeiro.

$l '. O pagamento de despesas do projeto sera realizada, exclusivamente, mediante
cheque nominativo, ordem bancaria, transfer6ncia eletr6nica disponivel ou outra
modalidade de saque autorizada pele Banco Central do Brasil. em que fique identiflcado o
favorecldo por meir da name e Cadastro de Pessoas Fislcas, quando pessoa fisica ou
razgo social e Cadastro de pessoa Nacional juridica. quando pessoa juridica.

$2'. Os recursos financeiros do projeto. enquanta nio empregados em sua
finalidade, dever8o ser aplicadas em contas em conta poupanga ou funds de aplicaQao
financeira de curto puzo ou aperagao de mercado aberto lastreado em titulos de divida
pOblica federal

$3'. A FUNAPE deverd encaminhar a Diretoria de Desenvolvimento de Recursos
Humanos, a listagem com as names e nOmeros de CPF de todas os professores,
servidores e alunos do IFG que participam de projetos. bem coma a carga horAria e os
valores recebidos por dada um deles, para fins de avaliagao da legalidade dos
pagamentos.

Art. t8. A FUNAPE, quando executora de despesas com recursos pOblicos
aportados para a execugao de projetos desenvolvidos nos termos desta Norma, sujeita-se
ds disposig6es constantes na legislaQao federal que disciplina o regime de aquisigao de
bens e a contratagao de obras e servlgos pdas Funda96es de Apoio (Decreto n '
8.241/2014), especialmente em relagao a licitagao e contrato. admitidas a modalidade de
licitagao prevista na Lei n ' l0.520, de 1 7 de julho de 2002, nos cason em que especiflca

Art. 19. CaberA ao gestor da projeto. designar pele IFG. durante a vig6ncia e
enquanto perdurar os efeltos da execugao de instruments legal estabelecido nos termos
testa Norma, a adagio sistemgtica de fiscalizagao e o contrale da execugao orgamentaria
e financeiros da prajeto. visando a fiel confarmidade delta execugao com as normas legais
e com as condig6es estabelecidas no instrumento legal, no plano de aplicagaa e nos
eventuais aditivos, relatives e pertinentes a este instruments legal.
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CAPITULO VI
DA PRESTAgAO DE CONTAS

Art. 20. A prestagaa de contas relativas a execugao financeira da projeto deverd ser
acompanhada pda Pr6-Reitoria de Administragao; contends a discriminaQao dos valores
previstos inicialmente, os valores realizadas no ano e os valores acumulados desde o inicio
da vig6ncia do projeto, a relagao das bolsas concedidas no prajeto (identificado por
beneficidrio o valor previsto no periods) e o balancete da projeto emitido pda FUNAPE,
demonstrando as movimentag6es financeiras realizadas na conta especifica do projeto no
Intersticio e o acumulado.

$l '. A apresentagaa de contas deverg abranger as aspectos contaveis, de
legalidade. efetividade e economicidade de cada projeto. nos termos do $1' do Art. 1 1 do
Decreto n ' 7.423/201 0

$2'. O puzo para prestagao de contas sera de leis memes apes o t6rmino do
projeto

CAPiTULO Vll
DAS VEDAQOES

Art. 21. Na relagao da IFG com a FUNAPE sio vedados, sem prejuizo das demais
restrig6es definidas legalmente:

1. transfer6ncia de atividades meramente administrativas, pr6prias da retina do I FGi
11. contratagao por interm6dia da FUNAPE de servlgos passiveis de terceirizagao

regular e sem vincula com projetos (limpeza, vigilancia. conservagao e manutengao
predial. ou similar)I

111. cantratagao, por interm6dio da FUNAPE. de atividades coma manutengao predial
ou infraestrutural, conservagao. limpeza. vigilancia. reparos, e de servigos administrativos,
tais homo copeiragem, recepgaa, secretariada, servigos na area de informatica, graficos.
reprograficos e de telefonia e demais atividades administrativas de retina, bem coma as
respectivas expans6es vegetativas. inclusive por meir do aumento no nOmero total de
pessoal.

IV. realizagao de outras tarefas que nio estejam em concordincia com o PDI/IFG,
no cano especifico dos projetos de desenvolvimento institucional;

V. repasse do IFG para a FUNAPE de recursos orgamentgrios disponibilizados em
final de exercicios financeiro. sem que hajj tempe hgbil para aplicagao regular dos
recursos;

VI. condugao exclusiva pda FUNAPE de curses de p6s-graduagao /afo serlsu

CAPITULO Vlll
DAS DiSPOSlgOES FINALS

&
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Art. 22. As c6pias dos relat6rios de atividades do projeto deverio ser encaminhadas
para arquivo nas instgncias competentes, devendo ser disponibilizadas is auditorias
internal e external, a Administragao Central e is entidades concedentes, sempre que se
fizer necessirio.

Art. 23. Quando o gerenciamento dos recursos financeiros de projeto, desenvolvido
segundo previsto no Art. lo, for atribuido a FUNAPE, ela deverA disponibilizar, durante a
vig6ncia da instruments legal e enquanto perdurar os efeitos da execugao financeira,
respeitando os prazos estabelecidos, as infomlag6es sabre a execugao financeira e
orgamentaria do projeta que venham a ser solicitadas pele coordenadar, fiscal do projeta.
ou qualquer outra autoridade legalmente constituida

Art. 24. A FUNAPE, responsavel pda gestao administrativa e financeira do prajeto.

1. encaminhar anualmente, ou sempre que solicitado, relat6rio de execugao
financeira e orgamentaria do projeto ao coordenador da projeto. com c6pia ao fiscal do
projeto ;

ll. liquidar, ao final da vig6ncia do instruments legal que ampara as atividades
desenvolvidas para o projeto, today as despesas pendentes e, sends o casa. depositar na
conta Onica da IFG o saldo remanescente da projeto. a titulo de ganho econ6mico,
devendo a GRU fazer parte da prestagao de contas final do prajetol

111. protocolar nas instincias competentes, em at6 trinta dias ap6s o t6rmino da
vig6ncia do instruments legal, a prestagao de contas final do projeto elaborado em
confarmidade com as normal da concedente

$l '. Os rendimentos das apllcag6es financeiras. realizadas em conformidade com o
Art. 17, somente poderao ser aplicados no objeto do projeto e estargo sujeitos is mesmas
condig6es de prestagao de contas exigidos para os recursos aportados para a execugao do
projeto.

$2'. A FUNAPE deverd mantel pele periodo de cinco ands ap6s o t6rmino do
projeto. toda a documentagao relativa a execugao das atividades desenvolvidas nos
cantratos. cam as notas fiscais devidamente identificadas com o nOmero do projeto, assam
como os extratos bancarios, se for executada a conciliagao digria, com identificagao do
projeto a que correspondem a cr6ditos e d6bitos.

$3'. Os servidores lotados na Unidade de Anglise de prestagao de Qantas do IFG
ficam impedidas de analisar relat6rios e/ou presta96es de contas de projeto nos quads
estiveram direta ou indiretamente ligados.

deverd

Art. 25. Salvo disposigao estatutgria dos parceiros, os bens e equipamentos
adquiridos na realizagao de projetos com a FUNAPE serif de propriedade do IFG e
comporao seu patrim6nio
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Art. 26. A retribuigao ao IFG de que trata o Art. 3', e Art. 10, inciso X, desta Norma,
deverg ser regulamentada por resolugao especifica do Reiter para instrumentos celebradas
apes a sua vlgencla

Art. 27. Quando o instruments celebrado entre o IFG e a FUNAPE for um contrato
de prestagao de serviQas, na forma do Art. 8' da Lei n ' l0.973/2004, sera devido Q
pagamento de imposto de renda sabre os valores percebidos.

Art. 28. Aos prajetos de que trata etta Norma. sera dada ampla publicidade
resguardados os direitos a privacidade e de propriedade intelectual.

Art. 29. Esta Norma entra em vigor na data de sua aprovagao pele Conselha
Superior do IFG.

Goiania, 15, de outubro de 2015

Prof. Jer6nimo Rodriguez da Silva
Reiter
IFG

Prof. Reinaldo Gongalves Nogueira
Diretar Executive
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Prof. Ruberley Rodriguez de Souza
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