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Fonte: Resolução CSCE nº 09/2019 e Parecer Vinculante nº 01/2019/CPCTI/PGF/AGU 

Disponíveis em: 
http://www.csce.ufrj.br/images/Resolu%C3%A7%C3%A3o_n%C2%BA_09_de_2019.pdf 
https://gestao.ufrj.br/images/Patrimonio/Contratos_Fundacionais/Parecer_01_2019_CPCTI_P
GF_AGU.pdf 
 

Obs.: Informações(ão) entre colchetes [   ] – origem da exigência 

Documentos de responsabilidade da Instância Universitária Executora (Coordenador 
do Projeto com o suporte da Fundação de Apoio) 

 

Instrução processual inicial para a celebração do acordo de parceria 

 

1. Autuação do processo no SEI (Lei nº 9.784/1999, art. 22, §4º c/c art. 38, caput, 
Lei 8.666/93); 

2. Proposta assinada pelo(a) coordenador(a) do projeto, aprovada pelo chefe de 
departamento ou pelo(a) coordenador (a) do programa e pelo dirigente máximo 
da Instância Universitária (Proponente), contendo o seguinte conteúdo mínimo 
[Parecer e Resolução]:  
a) Justificativa acerca do mérito da proposta, incluindo o interesse, conveniência 
e oportunidade de a UFRJ celebrar o instrumento, a consecução de finalidades 
de interesse público (art. 50, Lei nº 9.784/1999); e  
b) Demonstração de viabilidade de execução do projeto/instrumento jurídico: 
viabilidade técnica, exequibilidade das metas, etapas e fases nos prazos 
propostos, eventual necessidade de disponibilização de capital intelectual, 
equipamentos, materiais, laboratórios, infraestrutura, entre outros, questões 
financeiras e econômicas (condicionante econômica) e compatibilidade do 
cronograma de desembolso (pagamento) previsto no plano de trabalho com os 
prazos para execução do objeto. 

3. Plano de trabalho com, no mínimo, as seguintes cláusulas (cf. §§1º e 2º do art. 
35 do Decreto nº 9.283/2018) - da PR6 e no SEI [Parecer]: 
a) Instância Universitária Executora; 
b) Identificação do objeto a ser executado, contendo a descrição das atividades 
(conjuntas, no caso de acordo de parceria, isto é, atividades a serem 
desenvolvidas pelos parceiros); 
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Instrução processual inicial para a celebração do acordo de parceria

1. Autuação do processo no SEI (Lei n9 9.784/1999, art. 22, §49 c/c art. 38, caput,
Lei 8.666/93);

2. Proposta assinada pelo(a) coordenador(a) do projeto, aprovada pelo chefe de
departamento ou pelo(a) coordenador (a) do programa e pelo dirigente máximo
da Instância Universitária (Proponente), contendo o seguinte conteúdo mínimo
[Parecer e Resolução]:
a) Justificativa acerca do mérito da proposta, incluindo o interesse, conveniência
e oportunidade de a UFRJ celebrar o instrumento, a consecução de finalidades
de interesse público (art. 50, Lei n9 9.784/1999); e
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equipamentos, materiais, laboratórios, infraestrutura, entre outros, questões
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cronograma de desembolso (pagamento) previsto no plano de trabalho com os
prazos para execução do objeto.
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35 do Decreto n9 9.283/2018) - da PR6 e no SEI [Parecer]:
a) Instância Universitária Executora;
b) Identificação do objeto a ser executado, contendo a descrição das atividades
(conjuntas, no caso de acordo de parceria, isto é, atividades a serem
desenvolvidas pelos parceiros);
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c)Natureza do projeto (ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento 
institucional); 
d) Objetivo do projeto; 
e) Metas a serem atingidas e prazos para execução, além de parâmetros a serem 
utilizados para sua aferição; 
f) Previsão de início e fim da execução do objeto, assim como da conclusão das 
etapas ou fases programadas; 
g) Plano detalhado da aplicação dos recursos financeiros (valor e condições de 
pagamento), com cronograma de desembolso; 
h) Discriminação da equipe executora da UFRJ (discentes, servidores públicos 
docentes e técnicos) e eventual participação de recursos humanos não 
integrantes da Universidade, bem como previsão da sua eventual 
remuneração/concessão de bolsa, quando couber. Ainda não havendo seleção 
de pessoal externo ou interno, é necessária a indicação de perfil da pessoa e 
remuneração planejada, com posterior juntada da discriminação da equipe 
envolvida; 

4. Declaração de disponibilidade orçamentária emitida pelo ordenador da despesa, 
com a respectiva discriminação detalhada e atestando a adequação com a Lei 
Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) e, quando couber, com o Plano Plurianual (PPA) - (Lei 
Complementar nº 101/2000 – LRF - art. 16, e Decreto-lei n° 200/67 – art. 73) – 
quando houver participação de recurso financeiro da UFRJ no projeto de pesquisa 
[Parecer]; 

5. Caso haja necessidade de agastamento se servidor do País, observar as normas 
específicas atinentes à matéria [Parecer]; 
Obs.: Ver procedimento no site da Pró-Reitoria de Pessoal (PR4) e/ou no SEI 

6. Declaração Negativa de Nepotismo do Coordenador– Acordo de Parceria 
(modelo disponível na página da PR6 e no SEI) [Resolução]; 

7. Termo de Compromisso do Coordenador – Acordo de Parceria (modelo 
disponível na página da PR6 e no SEI) [Resolução]; 

8. Declaração Individual de Carga Horária e Remuneração da Equipe (apenas para 
servidores públicos - técnicos e docentes) dedicados ao projeto e aos demais 
projetos executados em concomitância (modelo disponível na página da PR6 e 
no SEI) [Resolução]; 

Atenção! O modelo de declaração para Contratos de Prestação de Serviços é 
diferente do modelo para Acordos de Parceria! 

9.  Documentos a serem obtidos junto ao parceiro privado [Parecer e Resolução]:  
a) Documento social da Contratante (ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social em vigor); 
b) Cópia de documento que comprove o local em que a entidade 
parceria/convenente encontra-se estabelecida e em funcionamento, como 
conta de consumo de água e de energia elétrica ou contrato de locação;  
d) Declaração de que no quadro social da entidade não há integrante que 
tenha Conflito de Interesse, nos termos da Lei nº 12.813/2013;  
e) Cópia dos documentos do Responsável Legal pela Entidade – pessoa que irá 
assinar o instrumento jurídico (RG, CPF e Comprovante de Residência + Ata de 
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c)Natureza do projeto (ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento
institucional);
d) Objetivo do projeto;
e) Metas a serem atingidas e prazos para execução, além de parâmetros a serem
utilizados para sua aferição;
f) Previsão de início e fim da execução do objeto, assim como da conclusão das
etapas ou fases programadas;
g) Plano detalhado da aplicação dos recursos financeiros (valor e condições de
pagamento), com cronograma de desembolso;
h) Discriminação da equipe executora da UFRJ (discentes, servidores públicos
docentes e técnicos) e eventual participação de recursos humanos não
integrantes da Universidade, bem como previsão da sua eventual
remuneração/concessão de bolsa, quando couber. Ainda não havendo seleção
de pessoal externo ou interno, é necessária a indicação de perfil da pessoa e
remuneração planejada, com posterior juntada da discriminação da equipe
envolvida;
Declaração de disponibilidade orçamentária emitida pelo ordenador da despesa,
com a respectiva discriminação detalhada e atestando a adequação com a Lei
Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com a Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) e, quando couber, com o Plano Plurianual (PPA) - (Lei
Complementar n9 101/2000 - LRF - art. 16, e Decreto-lei n° 200/67 - art. 73) -
quando houver participação de recursofinanceiro da UFRJ no projeto de pesquisa
[Parecer];
Caso haja necessidade de agastamento se servidor do País, observar as normas
específicas atinentes à matéria [Parecer];
Obs.: Ver procedimento no site da Pró-Reitoria de Pessoal (PR4) e/ou no SEI
Declaração Negativa de Nepotismo do Coordenador- Acordo de Parceria
(modelo disponível na página da PR6 e no SEI) [Resolução];
Termo de Compromisso do Coordenador - Acordo de Parceria (modelo
disponível na página da PR6 e no SEI) [Resolução];
Declaração Individual de Carga Horária e Remuneração da Equipe (apenas para
servidores públicos - técnicos e docentes) dedicados ao projeto e aos demais
projetos executados em concomitância (modelo disponível na página da PR6 e
no SEI) [Resolução];

Atenção! O modelo de declaração para Contratos de Prestação de Serviços é
diferente do modelo para Acordos de Parceria!

. Documentos a serem obtidos junto ao parceiro privado [Parecer e Resolução]:
a) Documento social da Contratante (ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor);
b) Cópia de documento que comprove o local em que a entidade
parceria/convenente encontra-se estabelecida e em funcionamento, como
conta de consumo de água e de energia elétrica ou contrato de locação;
d) Declaração de que no quadro social da entidade não há integrante que
tenha Conflito de Interesse, nos termos da Lei n9 12.813/2013;
e) Cópia dos documentos do Responsável Legal pela Entidade - pessoa que irá
assinar o instrumento jurídico (RG, CPF e Comprovante de Residência + Ata de
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Nomeação/Procuração, Termo de Posse ou documento correlato); e 
f) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ. 
 

10. Documentos a serem obtidos junto à Fundação de Apoio [Parecer e 
Resolução]: 
a) Ato de constituição/ habilitação jurídica (art. 28, Lei nº 8.666/1993). Estatuto 
social da Fundação de Apoio, comprovando finalidade não lucrativa e de ser 
incumbida, regimental ou estatutariamente, da pesquisa, do ensino ou do 
desenvolvimento institucional, científico e tecnológico;  
b) Documentos do Responsável Legal da Fundação de Apoio – pessoa que irá 
assinar o instrumento jurídico (RG, CPF e Comprovante de Residência + Ata de 
Nomeação, Termo de Posse ou documento correlato);  
c) Registro e credenciamento junto ao MEC/MCTI e autorização para apoiar, em 
sendo o caso (art. 4º, §2º, Decreto nº 7.423/2010, art. 4º, I, Portaria 
Interministerial MEC/MCTI nº 191, de 13 de março de 2012 e art. 2º, III, Lei nº 
8.958/1994);  
d) Proposta da Fundação de Apoio, demonstrando os seus serviços de apoio, 
contendo, inclusive, a planilha demonstrativa dos seus custos operacionais 
(DOA) incorridos na execução de suas atividades; e 
e) Declaração de reputação ético-profissional (art. 24, XIII, Lei nº 8.666/93) e de 
capacidade técnica-financeira para bem executar o objeto contratado. 

11. Justificativa para a contratação, elaborada pelo Coordenador do Projeto 
[Parecer];  

Obs.: não necessariamente a escolha se dá pelo menor preço. Desde que seja 
justificada tecnicamente, o coordenador pode escolher a outra fundação 
credenciada. 

12. Se houver previsão de obra ou serviço de engenharia, projeto básico contendo 
os elementos que detalhem e caracterizem a ação a ser implementada 
[Resolução]; 

13. Se houver previsão de obra ou serviço de engenharia, comprovação de que os 
recursos próprios para complementar a execução do objeto estão devidamente 
assegurados, salvo se o custo total do empreendimento recair sobre a entidade 
ou órgão financiador [Resolução]; 

14. Se houver previsão de obra ou serviço de engenharia, implicando acréscimo de 
área, aumento de demanda das redes de infraestrutura e de segurança 
operacional, o processo deverá ser instruído com parecer do Escritório Técnico 
da Universidade (ETU) [Resolução]; 

15. Minuta do instrumento jurídico (Modelo de Acordo de Parceria da AGU – 
disponível na página da PR6 e no SEI) [Parecer e Resolução]; 

16. Parecer técnico da Agência de Inovação contendo análise no mínimo sobre 
[Parecer e Resolução]:  
a) Análise da adequação do objeto à ciência, tecnologia e inovação, nos termos 
do Art. 9ª da Lei nº 10.973/2004; 
b) adequação do objeto do acordo de parceria ou convênio à Política de Inovação 
da UFRJ; e 
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Obs.: não necessariamente a escolha se dá pelo menor preço. Desde que seja 
justificada tecnicamente, o coordenador pode escolher a outra fundação 
credenciada. 

12. Se houver previsão de obra ou serviço de engenharia, projeto básico contendo 
os elementos que detalhem e caracterizem a ação a ser implementada 
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13. Se houver previsão de obra ou serviço de engenharia, comprovação de que os 
recursos próprios para complementar a execução do objeto estão devidamente 
assegurados, salvo se o custo total do empreendimento recair sobre a entidade 
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14. Se houver previsão de obra ou serviço de engenharia, implicando acréscimo de 
área, aumento de demanda das redes de infraestrutura e de segurança 
operacional, o processo deverá ser instruído com parecer do Escritório Técnico 
da Universidade (ETU) [Resolução]; 

15. Minuta do instrumento jurídico (Modelo de Acordo de Parceria da AGU – 
disponível na página da PR6 e no SEI) [Parecer e Resolução]; 

16. Parecer técnico da Agência de Inovação contendo análise no mínimo sobre 
[Parecer e Resolução]:  
a) Análise da adequação do objeto à ciência, tecnologia e inovação, nos termos 
do Art. 9ª da Lei nº 10.973/2004; 
b) adequação do objeto do acordo de parceria ou convênio à Política de Inovação 
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Nomeação/Procuração, Termo de Posse ou documento correlato); e
f) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ.

Documentos a serem obtidos junto à Fundação de Apoio [Parecer e
Resolução]:
a) Ato de constituição/ habilitação jurídica (art. 28, Lei n9 8.666/1993). Estatuto
social da Fundação de Apoio, comprovando finalidade não lucrativa e de ser
incumbida, regimental ou estatutariamente, da pesquisa, do ensino ou do
desenvolvimento institucional, científico e tecnológico;
b) Documentos do Responsável Legal da Fundação de Apoio - pessoa que irá
assinar o instrumento jurídico (RG, CPF e Comprovante de Residência + Ata de
Nomeação, Termo de Posse ou documento correlato);
c) Registro e credenciamento junto ao MEC/MCTI e autorização para apoiar, em
sendo o caso (art. 49, §29, Decreto n9 7.423/2010, art. 49, I, Portaria
Interministerial IVIEC/IVICTI n9 191, de 13 de março de 2012 e art. 29, III, Lei n9
8.958/1994);
d) Proposta da Fundação de Apoio, demonstrando os seus serviços de apoio,
contendo, inclusive, a planilha demonstrativa dos seus custos operacionais
(DOA) incorridos na execução de suas atividades; e
e) Declaração de reputação ético-profissional (art. 24, XIII, Lei n9 8.666/93) e de
capacidade técnica-financeira para bem executar o objeto contratado.
Justificativa para a contratação, elaborada pelo Coordenador do Projeto
[Parecer];

Obs.: não necessariamente a escolha se dá pelo menor preço. Desde que seja
justificada tecnicamente, o coordenador pode escolher a outra fundação
credenciada.

Se houver previsão de obra ou serviço de engenharia, projeto básico contendo
os elementos que detalhem e caracterizem a ação a ser implementada
[Resolução];
Se houver previsão de obra ou serviço de engenharia, comprovação de que os
recursos próprios para complementar a execução do objeto estão devidamente
assegurados, salvo se o custo total do empreendimento recair sobre a entidade
ou órgão financiador [Resolução];
Se houver previsão de obra ou serviço de engenharia, implicando acréscimo de
área, aumento de demanda das redes de infraestrutura e de segurança
operacional, o processo deverá ser instruído com parecer do Escritório Técnico
da Universidade (ETU) [Resolução];
Minuta do instrumento jurídico (Modelo de Acordo de Parceria da AGU -
disponível na página da PR6 e no SEI) [Parecer e Resolução];
Parecer técnico da Agência de Inovação contendo análise no mínimo sobre
[Parecer e Resolução]:
a) Análise da adequação do objeto à ciência, tecnologia e inovação, nos termos
do Art. 9ê da Lei n9 10.973/2004;
b) adequação do objeto do acordo de parceria ou convênio à Política de Inovação
da UFRJ; e
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c) Condições e obrigações da UFRJ: encargos do Coordenador do Projeto, 
condições de sigilo e confidencialidade, efeitos decorrentes do acordo de 
parceria ou convênio, especialmente no que tange à proteção/titularidade da 
propriedade intelectual, à participação nos resultados da exploração das 
criações resultantes do projeto, à divulgação e aos aspectos econômicos e 
financeiros em prol da UFRJ e dos autores. 

Obs.: O Anexo B (“DECLARAÇÃO DE NÃO CRIAÇÃO DE PROPRIEDADE 
INTELECTUAL A SER PROTEGIDA”) não pode mais ser aplicado para Acordos de 
Parceria pois o Parecer é vinculante. 

17. Parecer técnico do relator do órgão ou conselho colegiado da Instância 
Universitária proponente contendo análise no mínimo sobre [Parecer]: 
a) Justificativa acerca do mérito da proposta, incluindo o interesse, conveniência 
e oportunidade de a UFRJ celebrar o instrumento, a consecução de finalidades 
de interesse público (art. 50, Lei nº 9.784/1999); e 
b) Demonstração de viabilidade de execução do projeto/instrumento jurídico: 
viabilidade técnica, exequibilidade das metas, etapas e fases nos prazos 
propostos, eventual necessidade de disponibilização de capital intelectual, 
equipamentos, materiais, laboratórios, infraestrutura, entre outros, questões 
financeiras e econômicas (condicionante econômica) e compatibilidade do 
cronograma de desembolso (pagamento) previsto no plano de trabalho com os 
prazos para execução do objeto. 

18. Ata de aprovação do órgão ou conselho colegiado da Instância Universitária 
proponente e imediatamente superior [Parecer e Resolução];  

 

Instrução processual para a celebração de termos aditivos 
 

1. Declaração expressa de interesse dos partícipes na alteração do instrumento 
jurídico (pela UFRJ, a declaração do Coordenador, com ratificação pela 
autoridade máxima da Instância Universitária proponente) [Parecer]; 

2. Justificativa do Coordenador do Projeto [Parecer]; 
3.  Plano de trabalho alterado [Parecer]; 
4. Documentos do Parceiro/convenente– somente no caso de alterações [Parecer]; 
5. Documentos da Fundação de Apoio - somente no caso de alterações [Parecer]; 
6. Parecer da Agência de Inovação – somente no caso de Termo Aditivo de 

alteração de Plano de Trabalho/Escopo [Parecer]; 
7. Minuta de Termo Aditivo [Parecer e Resolução]; 

Obs.: Aditivos somente podem ser celebrados se existir previsão para a 
prorrogação no instrumento contratual, não alterar o objeto do acordo de parceria 
e for assinada antes do prazo de vigência. 

Se fora do prazo de vigência, configura-se descontinuidade e o acordo de parceria 
é extinto, impedindo a prorrogação. 
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17. Parecer técnico do relator do órgão ou conselho colegiado da Instância
Universitária proponente contendo análise no mínimo sobre [Parecer]:
a) Justificativa acerca do mérito da proposta, incluindo o interesse, conveniência
e oportunidade de a UFRJ celebrar o instrumento, a consecução de finalidades
de interesse público (art. 50, Lei n9 9.784/1999); e
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financeiras e econômicas (condicionante econômica) e compatibilidade do
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18. Ata de aprovação do órgão ou conselho colegiado da Instância Universitária
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proponente e imediatamente superior [Parecer e Resolução],'

Instrução processual para a celebração de termos aditivos

Declaração expressa de interesse dos partícipes na alteração do instrumento
jurídico (pela UFRJ, a declaração do Coordenador, com ratificação pela
autoridade máxima da Instância Universitária proponente) [Parecer];
Justificativa do Coordenador do Projeto [Parecer];
Plano de trabalho alterado [Parecer];
Documentos do Parceiro/convenente- somente no caso de alterações [Parecer];
Documentos da Fundação de Apoio - somente no caso de alterações [Parecer];
Parecer da Agência de Inovação - somente no caso de Termo Aditivo de
alteração de Plano de Trabalho/Escopo [Parecer];
Minuta de Termo Aditivo [Parecer e Resolução];

Obs.: Aditivos somente podem ser celebrados se existir previsão para a
prorrogação no instrumento contratual, não alterar o objeto do acordo de parceria
e ƒor assinada antes do prazo de vigência.

Se ƒora do prazo de vigência, configura-se descontinuidade e o acordo de parceria
é extinto, impedindo a prorrogação.
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Instrução processual para prestação de contas 

 

Momento 1: Prestação de Contas Parcial 

1. Relatório Parcial – anualmente, até o último dia útil do mês de dezembro de cada 
ano de vigência - quando previsto no instrumento jurídico [Parecer]; 

Momento 2: Prestação de Contas Final 

1. Prestação de contas [Resolução]; 
2. Aprovação da prestação de contas final pela entidade parceira [Parecer e 

Resolução]; 
3. Comprovação de tombamento dos bens adquiridos para realização do projeto 

[Resolução]; 

Obs.: seguir procedimento disponível na Norma “Recebimento de bens móveis por 
doação”, disponível em: 
https://gestao.ufrj.br/images/Instrumentos_Normativos/Recebimento_de_bens_m
oveis_permanentes_por_doacao_-_Revisao_3_apos_aprovacao_do_pro-reitor.pdf 

 

Os bens adquiridos pelas Fundações de Apoio intervenientes são incorporados ao 
Patrimônio da UFRJ mediante procedimento de recebimento de doação.  

Utilizar o seguinte tipo processual disponível no SEI: “Patrimônio: Recebimento de 
Bens Móveis por Doação”. 

4. Relatório sintético dos resultados [Resolução]; 
 

Observação geral 

 

A presente relação de documentos apenas lista os documentos que devem ser 
juntados no processo administrativo pela Instância Universitária Executora 
(Coordenador do Projeto com o suporte da Fundação de Apoio). Outros 
documentos são de responsabilidade das demais unidades administrativas/jurídica 
as quais o processo tramita. 
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Instrução processual para prestação de contas

Momento 1: Prestação de Contas Parcial

1. Relatório Parcial- anualmente, até o último dia útil do mês de dezembro de cada
ano de vigência - quando previsto no instrumento jurídico [Parecer];

Momento 2: Prestação de Contas Final

1. Prestação de contas [Resolução];
2. Aprovação da prestação de contas final pela entidade parceira [Parecer e

Resolução],'
3. Comprovação de tombamento dos bens adquiridos para realização do projeto

[Resolução];

Obs.: seguir procedimento disponível na Norma "Recebimento de bens móveis por
doação”, disponível em:
nttps://aestao.uƒrj.br/ímaqes//nstrumentos Normativos/Recebimento de bens m
oveis permanentes por daacao - Revisao 3 apos aprovacao do pro-reitor.pdƒ

Os bens adquiridos pelas Fundações de Apoio intervenientes são incorporados ao
Patrimônio da UFRJ mediante procedimento de recebimento de doação.

Utilizar o seguinte tipo processual disponivel no SEI: I'Patrimônio: Recebimento de
Bens Móveis por Doação”.

4. Relatório sintético dos resultados [Resolução];

Observação geral

A presente relação de documentos apenas lista os documentos que devem ser
juntados no processo administrativo pela Instância Universitária Executora
(Coordenador do Projeto com o suporte da Fundação de Apoio). Outros
documentos são de responsabilidade das demais unidades administrativas/jurídica
as quais o processo tramita.

https://gestao.ufrj.br/images/Instrumentos_Normativos/Recebimento_de_bens_moveis_permanentes_por_doacao_-_Revisao_3_apos_aprovacao_do_pro-reitor.pdf
https://gestao.ufrj.br/images/Instrumentos_Normativos/Recebimento_de_bens_moveis_permanentes_por_doacao_-_Revisao_3_apos_aprovacao_do_pro-reitor.pdf

