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TERMO DE COMPROMISSO DE COORDENADORES
PARA TERMOS DE CONTRATOS

Eu, _______________________________________________________, servidor
da UFRJ, SIAPE ____________, lotado no (a) ________________________ na qualidade de
coordenador (a) do projeto ______________________________________________, financiado
pelo (a) _________________________________, formalizado através do processo UFRJ
__________________ , apoiado pela Fundação _________________________ e orçado em
_________________, responsabilizo-me pela execução do referido projeto, assumindo,
portanto, as seguintes obrigações:

1. Remeter o processo à Fundação de Apoio e à Unidade Acadêmica responsável por sua
execução, após a negociação com a entidade financiadora e sua formatação
preliminar, para que sejam apreciados os documentos e aberto o processo
administrativo formal, iniciando assim as etapas de análise e aprovação pelas
instâncias regulamentares da UFRJ;

2. Zelar pela execução do projeto;
3. Responsabilizar-me pela concepção e execução do plano de trabalho contido no

processo supracitado;
a. O plano de Trabalho foi aprovado, nesta data, pela autoridade competente,

Sr.(a)__________________________________________,SIAPE______________
___, servidor da UFRJ, lotado no(a) _______________________________ na
qualidade de ____________________________ desta unidade;

4. Respeitar o Plano de Trabalho e o Cronograma de Execução aprovados pela Entidade
Financiadora, executando apenas as despesas previstas e dentro do prazo previamente
estabelecido;

5. Solicitar à entidade financiadora a prorrogação de vigência do projeto, quando
necessário, com antecedência em relação ao término da mesma, levando em
consideração o tempo de tramitação interna na UFRJ (formatação da Minuta,
apreciação pela Procuradoria, aprovação pelo CSCE, assinatura pelo Reitor), sendo o
prazo de 90 (noventa) dias corridos – ciente de que todo o trâmite de renovação
deverá ser concluído antes do último dia de vigência válido, sob pena de cancelamento
e paralisação da execução do projeto;
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TERMO DE COMPROMISSO DE COORDENADORES
PARA TERMOS DE CONTRATOS

Eu, _______________________________________________________, servidor
da UFRJ, SIAPE ____________, lotado no (a) ________________________ na qualidade de
coordenador (a) do projeto ______________________________________________, financiado
pelo (a) _________________________________, formalizado através do processo UFRJ
__________________ , apoiado pela Fundação _________________________ e orçado em
_________________, responsabilizo-me pela execução do referido projeto, assumindo,
portanto, as seguintes obrigações:

1. Remeter o processo à Fundação de Apoio e à Unidade Acadêmica responsável por sua
execução, após a negociação com a entidade financiadora e sua formatação
preliminar, para que sejam apreciados os documentos e aberto o processo
administrativo formal, iniciando assim as etapas de análise e aprovação pelas
instâncias regulamentares da UFRJ;

2. Zelar pela execução do projeto;
3. Responsabilizar-me pela concepção e execução do plano de trabalho contido no

processo supracitado;
a. O plano de Trabalho foi aprovado, nesta data, pela autoridade competente,

Sr.(a)__________________________________________,SIAPE______________
___, servidor da UFRJ, lotado no(a) _______________________________ na
qualidade de ____________________________ desta unidade;

4. Respeitar o Plano de Trabalho e o Cronograma de Execução aprovados pela Entidade
Financiadora, executando apenas as despesas previstas e dentro do prazo previamente
estabelecido;

5. Solicitar à entidade financiadora a prorrogação de vigência do projeto, quando
necessário, com antecedência em relação ao término da mesma, levando em
consideração o tempo de tramitação interna na UFRJ (formatação da Minuta,
apreciação pela Procuradoria, aprovação pelo CSCE, assinatura pelo Reitor), sendo o
prazo de 90 (noventa) dias corridos – ciente de que todo o trâmite de renovação
deverá ser concluído antes do último dia de vigência válido, sob pena de cancelamento
e paralisação da execução do projeto;
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TERMO DE COMPROMISSO DE COORDENADORES
PARA TERMOS DE CONTRATOS

Eu, , servidor
da UFRJ, SIAPE , Iotado no (a) na qualidade de
coordenador (a) do projeto ,financiado
pelo (a) , formalizado através do processo UFRJ

, apoiado pela Fundagao e orgado em
, responsabilizo—me pela execugao do referido projeto, assumindo,

portanto, as seguintes obrigagoes:

1. Remeter o processo a Fundagao de Apoio e a Unidade Académica responsa’vel por sua
execugao, apos a negociagao com a entidade financiadora e sua formatagao
preliminar, para que sejam apreciados os documentos e aberto o processo
administrativo formal, iniciando assim as etapas de analise e aprovagao pelas
instancias regulamentares da UFRJ;

2. Zelar pela execugao do projeto;
3. Responsabilizar—me pela concepgao e execugao do plano de trabalho contido no

processo supracitado;
a. O plano de Trabalho foi aprovado, nesta data, pela autoridade competente,

Sr.(a) ,SIAPE
_, servidor da UFRJ, Iotado no(a) na
qualidade de desta unidade;

4. Respeitar 0 Plano de Trabalho e o Cronograma de Execugao aprovados pela Entidade
Financiadora, executando apenas as despesas previstas e dentro do prazo previamente
estabelecido;

5. Solicitar a entidade financiadora a prorrogagao de vigéncia do projeto, quando
necessario, com antecedéncia em relagao ao término da mesma, levando em
consideragao o tempo de tramitagao interna na UFRJ (formatagao da Minuta,
apreciagao pela Procuradoria, aprovagao pelo CSCE, assinatura pelo Reitor), sendo o
prazo de 90 (noventa) dias corridos — ciente de que todo o tramite de renovagao
devera ser concluido antes do Ultimo dia de vigéncia valido, sob pena de cancelamento
e paralisagao da execugao do projeto;
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6. Solicitar à entidade financiadora o remanejamento de rubrica quando necessário e
essencial para melhor atendimento ao objeto, antes da realização das despesas;

7. Comunicar à respectiva Fundação de Apoio, em tempo hábil de 90 (noventa) dias
corridos, os ajustes de qualquer natureza ao projeto e à forma de gestão dos recursos,
para que sejam analisadas e providenciada a implementação das modificações;

8. No momento da abertura dos processos de aquisições/pagamentos referentes aos
Projetos com verba específica, informar que as despesas ocorrerão por conta das
Notas de Crédito/Notas de Empenho previamente disponibilizadas pela UFRJ.

9. Atentar para o fato de que há uma data limite para execução das despesas, quando
realizadas pela Unidade/Administração Central, e que após a mesma os créditos não
utilizados são obrigatoriamente devolvidos ao Concedente, podendo ser creditados
no exercício seguinte – a critério do órgão;

10. Entrar em contato com a Fundação de Apoio para definir a forma de contratação
de pessoal, quando houver previsão para tal, haja vista a possibilidade de ocorrência de
impedimentos de ordem técnica e legal;
11. Cooperar com a Fundação de Apoio na obtenção de documentação necessária ao

procedimento de prestação de contas;
12. Atender às previsões legais constantes da Lei nº 8.958/1994, da Lei nº 12.772/2012,

do Decreto nº 7.423/2010 e das demais legislações que regulem o relacionamento
entre instituições de ensino e Fundações de Apoio, em especial às determinações de
que:
a. Pagamentos de qualquer natureza (bolsas ou qualquer outra forma de

remuneração) a servidores deverão ser explicitados nos planos de trabalho e
autorizados pelas instâncias competentes da UFRJ;

b. Docentes em regime de Dedicação Exclusiva devem respeitar o limite legal de 8h
(oito horas) semanais ou 416h (quatrocentos e dezesseis horas) anuais para as
horas remuneradas dedicadas a projetos institucionais de ensino, pesquisa e
extensão (Art. 21, § 4o, da Lei 12.772/2012), bem como o limite legal imposto pelo
teto remuneratório estipulado pelo Art. 37, XI da CF/88, conforme Declaração
Individual de Carga Horária e Remuneração;

c. Os projetos, em regra, devem ser realizados por no mínimo 2/3 (dois terços) de
pessoas vinculadas à UFRJ, incluindo docentes, servidores técnico-
administrativos, estudantes regulares, pesquisadores de pós-doutorado e
bolsistas com vínculo formal a programas de pesquisa da instituição apoiada (Art.
6, IV, § 3º do Decreto nº 7.423/2010);

i. Em casos devidamente justificados e aprovados pelo órgão colegiado
superior da UFRJ, poderá haver proporção inferior à prevista acima,
observado o mínimo de 1/3 (um terço) de pessoas vinculadas à UFRJ (Art.
6, IV, § 4º do Decreto nº 7.423/2010);

ii. Em casos devidamente justificados e aprovados pelo órgão colegiado
superior da UFRJ, poderão ser admitidos projetos com participação de
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6. Solicitar à entidade financiadora o remanejamento de rubrica quando necessário e
essencial para melhor atendimento ao objeto, antes da realização das despesas;

7. Comunicar à respectiva Fundação de Apoio, em tempo hábil de 90 (noventa) dias
corridos, os ajustes de qualquer natureza ao projeto e à forma de gestão dos recursos,
para que sejam analisadas e providenciada a implementação das modificações;

8. No momento da abertura dos processos de aquisições/pagamentos referentes aos
Projetos com verba específica, informar que as despesas ocorrerão por conta das
Notas de Crédito/Notas de Empenho previamente disponibilizadas pela UFRJ.

9. Atentar para o fato de que há uma data limite para execução das despesas, quando
realizadas pela Unidade/Administração Central, e que após a mesma os créditos não
utilizados são obrigatoriamente devolvidos ao Concedente, podendo ser creditados
no exercício seguinte – a critério do órgão;

10. Entrar em contato com a Fundação de Apoio para definir a forma de contratação
de pessoal, quando houver previsão para tal, haja vista a possibilidade de ocorrência de
impedimentos de ordem técnica e legal;
11. Cooperar com a Fundação de Apoio na obtenção de documentação necessária ao

procedimento de prestação de contas;
12. Atender às previsões legais constantes da Lei nº 8.958/1994, da Lei nº 12.772/2012,

do Decreto nº 7.423/2010 e das demais legislações que regulem o relacionamento
entre instituições de ensino e Fundações de Apoio, em especial às determinações de
que:
a. Pagamentos de qualquer natureza (bolsas ou qualquer outra forma de

remuneração) a servidores deverão ser explicitados nos planos de trabalho e
autorizados pelas instâncias competentes da UFRJ;

b. Docentes em regime de Dedicação Exclusiva devem respeitar o limite legal de 8h
(oito horas) semanais ou 416h (quatrocentos e dezesseis horas) anuais para as
horas remuneradas dedicadas a projetos institucionais de ensino, pesquisa e
extensão (Art. 21, § 4o, da Lei 12.772/2012), bem como o limite legal imposto pelo
teto remuneratório estipulado pelo Art. 37, XI da CF/88, conforme Declaração
Individual de Carga Horária e Remuneração;

c. Os projetos, em regra, devem ser realizados por no mínimo 2/3 (dois terços) de
pessoas vinculadas à UFRJ, incluindo docentes, servidores técnico-
administrativos, estudantes regulares, pesquisadores de pós-doutorado e
bolsistas com vínculo formal a programas de pesquisa da instituição apoiada (Art.
6, IV, § 3º do Decreto nº 7.423/2010);

i. Em casos devidamente justificados e aprovados pelo órgão colegiado
superior da UFRJ, poderá haver proporção inferior à prevista acima,
observado o mínimo de 1/3 (um terço) de pessoas vinculadas à UFRJ (Art.
6, IV, § 4º do Decreto nº 7.423/2010);

ii. Em casos devidamente justificados e aprovados pelo órgão colegiado
superior da UFRJ, poderão ser admitidos projetos com participação de

10.

Solicitar a entidade financiadora o remanejamento de rubrica quando necessa’rio e
essencial para melhor atendimento ao objeto, antes da realizagao das despesas;
Comunicar a respectiva Fundagao de Apoio, em tempo habil de 90 (noventa) dias
corridos, os ajustes de qualquer natureza ao projeto e a forma de gestao dos recursos,
para que sejam analisadas e providenciada a implementagao das modificagoes;
No momento da abertura dos processos de aquisigoes/pagamentos referentes aos
Projetos corn verba especifica, informar que as despesas ocorrerao por conta das
Notas de Crédito/Notas de Empenho previamente disponibilizadas pela UFRJ.
Atentar para o fato de que ha’ uma data limite para execugao das despesas, quando
realizadas pela Unidade/Administragao Central, e que apos a mesma os créditos nao
utilizados sao obrigatoriamente devolvidos ao Concedente, podendo ser creditados
no exercicio seguinte — a critério do orgao;

Entrar em contato com a Fundagao de Apoio para definir a forma de contratagao
de pessoal, quando houver previsao para tal, haja vista a possibilidade de ocorréncia de
impedimentos de ordem técnica e legal;
11.

12.

Cooperar com a Fundagao de Apoio na obtengao de documentagao necessaria ao
procedimento de prestagao de contas;
Atender as previsoes legais constantes da Lei n9 8.958/1994, da Lei n9 12.772/2012,
do Decreto n9 7.423/2010 e das demais legislagoes que regulem o relacionamento
entre instituigoes de ensino e Fundagoes de Apoio, em especial as determinagoes de
que:
a. Pagamentos de qualquer natureza (bolsas ou qualquer outra forma de

remuneragao) a servidores deverao ser explicitados nos planos de trabalho e
autorizados pelas instancias competentes da UFRJ;

b. Docentes em regime de Dedicagao Exclusiva devem respeitar o limite legal de 8h
(oito horas) semanais ou 416h (quatrocentos e dezesseis horas) anuais para as
horas remuneradas dedicadas a projetos institucionais de ensino, pesquisa e
extensao (Art. 21, § 4°, da Lei 12.772/2012), bem como o limite legal imposto pelo
teto remuneratorio estipulado pelo Art. 37, XI da CF/88, conforme Declaragao
Individual de Carga Horaria e Remuneragao;

c. Os projetos, em regra, devem ser realizados por no minimo 2/3 (dois tergos) de
pessoas vinculadas a UFRJ, incluindo docentes, servidores técnico—
administrativos, estudantes regulares, pesquisadores de pos—doutorado e
bolsistas corn vinculo formal a programas de pesquisa da instituigao apoiada (Art.
6, IV, § 39 do Decreto n9 7.423/2010);

i. Em casos devidamente justificados e aprovados pelo érgao colegiado
superior da UFRJ, podera haver proporgao inferior a prevista acima,
observado o minimo de 1/3 (um tergo) de pessoas vinculadas a UFRJ (Art.
6, IV, § 49 do Decreto n9 7.423/2010);

ii. Em casos devidamente justificados e aprovados pelo érgao colegiado
superior da UFRJ, poderao ser admitidos projetos corn participagao de
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pessoas vinculadas UFRJ em proporção inferior a 1/3 (um terço), desde
que não ultrapassem o limite de 10% (dez por cento) do número total de
projetos realizados em colaboração com as fundações de apoio (Art. 6,
IV, § 5º do Decreto nº 7.423/2010);

d. O total da remuneração, incluindo bolsas, recebida mensalmente por quaisquer
dos agentes públicos envolvidos no projeto (computadas as retribuições recebidas
pelo projeto e demais remunerações que o agente venha a perceber), tem como
limite o teto do funcionalismo público vigente durante o período de execução
do projeto;

e. É vedada a participação de servidores da UFRJ em atividades administrativas no
âmbito do projeto em execução com a Fundação de Apoio, sendo, contudo, lícita
a participação dos servidores em atividades de ensino, pesquisa e extensão e de
desenvolvimento institucional, científico e tecnológico, desde que sem prejuízo
de suas atribuições funcionais (Art. 4 da Lei nº 8.958/1994).

Por fim, declaro que indico o Professor ____________________________,
servidor da UFRJ, SIAPE ____________, lotado no (a) ________________________, para a
função de Substituto Eventual na coordenação do projeto.

Rio de Janeiro, _____ de __________ de 20_____.

_______________________________________________________

Assinatura e Carimbo
(Coordenador)

________________________________________________________

Assinatura e Carimbo
(Substituto eventual do Coordenador)

_________________________________________________________

Assinatura e Carimbo
(Autoridade competente)
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pessoas vinculadas UFRJ em proporção inferior a 1/3 (um terço), desde
que não ultrapassem o limite de 10% (dez por cento) do número total de
projetos realizados em colaboração com as fundações de apoio (Art. 6,
IV, § 5º do Decreto nº 7.423/2010);

d. O total da remuneração, incluindo bolsas, recebida mensalmente por quaisquer
dos agentes públicos envolvidos no projeto (computadas as retribuições recebidas
pelo projeto e demais remunerações que o agente venha a perceber), tem como
limite o teto do funcionalismo público vigente durante o período de execução
do projeto;

e. É vedada a participação de servidores da UFRJ em atividades administrativas no
âmbito do projeto em execução com a Fundação de Apoio, sendo, contudo, lícita
a participação dos servidores em atividades de ensino, pesquisa e extensão e de
desenvolvimento institucional, científico e tecnológico, desde que sem prejuízo
de suas atribuições funcionais (Art. 4 da Lei nº 8.958/1994).

Por fim, declaro que indico o Professor ____________________________,
servidor da UFRJ, SIAPE ____________, lotado no (a) ________________________, para a
função de Substituto Eventual na coordenação do projeto.

Rio de Janeiro, _____ de __________ de 20_____.

_______________________________________________________

Assinatura e Carimbo
(Coordenador)

________________________________________________________

Assinatura e Carimbo
(Substituto eventual do Coordenador)

_________________________________________________________

Assinatura e Carimbo
(Autoridade competente)

pessoas vinculadas UFRJ em proporgao inferior a 1/3 (um tergo), desde
que nao ultrapassem o limite de 10% (dez por cento) do nfimero total de
projetos realizados em colaboragao com as fundagfies de apoio (Art. 6,
IV, § 59 do Decreto n9 7.423/2010);

d. 0 total da remuneragao, incluindo bolsas, recebida mensalmente por quaisquer
dos agentes pUicos envolvidos no projeto (computadas as retribuigoes recebidas
pelo projeto e demais remuneragoes que o agente venha a perceber), tem como
limite o teto do funcionalismo pIJblico vigente durante o perl’odo de execugao
do projeto;

e. Evedada a participagao de servidores da UFRJ em atividades administrativas no
ambito do projeto em execugao com a Fundagao de Apoio, sendo, contudo, ll'cita
a participagao dos servidores em atividades de ensino, pesquisa e extensao e de
desenvolvimento institucional, cientl'fico e tecnologico, desde que sem prejuizo
de suas atribuigoes funcionais (Art. 4 da Lei n9 8.958/1994).

Por fim, declaro que indico 0 Professor ,
servidor da UFRJ, SIAPE , Iotado no (a) , para a
fungao de Substituto Eventual na coordenagao do projeto.

Rio de Janeiro, de de 20

Assinatura e Carimbo
(Coordenador)

Assinatura e Carimbo
(Substituto eventual do Coordenador)

Assinatura e Carimbo
(Autoridade competente)
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