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RESOLUÇÃO Nº 35, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019

Dispõe sobre as normas que regulamentam as relações entre o IFPR e as fundações de apoio.

 

O CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e
estatutárias, considerando a Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, a Lei nº 12.349, de 15 de
dezembro de 2010, o Decreto nº 7.423, de 31 de dezembro de 2010, a Lei nº 10.973, de 2 de dezembro
de 2004, o Decreto nº 7.544, de 2 de agosto de 2011, o Decreto nº 9.283, de 7 de fevereiro de 2018, a
Portaria Interministerial MEC/MCTI nº 191, de 13 de março de 2012, o Decreto nº 6.170/2007, de 25 de
julho de 2007, e o parecer exarado pelo conselheiro relator Roberto Teixeira Alves no processo
23411.011260/2018-10,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Dispor sobre as normas que regulamentam as relações entre o Ins�tuto Federal do Paraná e as
fundações de apoio, conforme disposto nesta resolução.

 

 

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

 

Art. 2º A presente Resolução regulamenta as relações entre o Ins�tuto Federal do Paraná e as fundações
de apoio, autorizadas pelo Ministério de Estado da Educação (MEC) e o Ministério de Estado da Ciência,
Tecnologia e Inovações e Telecomunicações (MCTIC).

Art. 3º As fundações de apoio ao IFPR deverão estar cons�tuídas na forma de fundações de direito
privado, sem fins lucra�vos, regidas pelo Código Civil Brasileiro, pela Lei 8.958, de 20 de dezembro de
1994, Decreto n° 8.240, de 21 de maio de 2014, Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei nº 12.349, de
15 de dezembro de 2010 e por estatutos cujas normas disponham sobre a observância dos princípios da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade e da eficiência, e
sujeitas, em especial:

I - à fiscalização pelo Ministério Público, nos termos do Código Civil e do Código de Processo Civil;

II - à legislação trabalhista;

III - ao prévio registro, credenciamento e autorização no Grupo de Apoio Técnico – GAT do Ministério da
Educação (MEC) e do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC);

IV - às resoluções do Conselho Superior (CONSUP) do IFPR;

V - ao controle finalís�co realizado com foco na análise de resultados.

 

Boletim de Serviço Eletrônico em 03/10/2019 
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CAPÍTULO II

DOS CONVÊNIOS, CONTRATOS E ACORDOS

 

Art. 4º O Ins�tuto Federal do Paraná poderá celebrar convênios, acordos e contratos, nos termos dos
Decretos 6.170/2007, 9.283/2018 e do  inciso XIII, do art. 24 da Lei 8.666/1993, por prazo determinado,
com Fundações de Apoio autorizadas com a finalidade de dar apoio a ações de extensão, projetos de
ensino, pesquisa, inovação e de desenvolvimento ins�tucional, cien�fico e tecnológico, inclusive na
gestão administra�va e financeira estritamente necessária à execução desses projetos e ações.

§ 1º Para a consecução do objeto referido no caput deste ar�go, é permi�da a associação entre
fundações de apoio às Ins�tuições Federais de Ensino e Pesquisa, na forma de consórcio, para viabilizar
projetos e ações mul�-ins�tucionais, bem como para atender a eventuais exigências em editais e
chamadas públicas.

§ 2º É vedada a subcontratação total do objeto dos projetos, ações, contratos e convênios celebrados
pela IFPR com as fundações de apoio autorizadas, bem como a subcontratação parcial que delegue a
terceiros a execução do núcleo do objeto contratado.

§ 3º Os projetos e ações desenvolvidos com a par�cipação de fundações de apoio autorizadas devem ser
baseados em plano de trabalho que contenham os itens definidos no §1º, do at. 6º do Decreto nº
7.423/2010.

§ 4º Os instrumentos contratuais definidos no caput deste ar�go devem conter o que está previsto no
art. 9º do Decreto nº 7.423/2010.

Art. 5º Para os fins do que dispõe esta resolução, entende-se por desenvolvimento ins�tucional, cien�fico
e tecnológico os programas, projetos, ações e a�vidades, inclusive de natureza infra estrutural, material e
laboratorial, que levem à melhoria mensurável das condições do Ins�tuto Federal do Paraná, para
cumprimento eficiente e eficaz de sua missão, conforme descrito no Plano de Desenvolvimento
Ins�tucional (PDI), vedada, em qualquer caso, a contratação de objetos genéricos, desvinculados de
projetos específicos.

§ 1º Os projetos de desenvolvimento ins�tucional, cien�fico e tecnológico têm origem nas instâncias
administra�vas do IFPR, nas coordenadorias de cursos de ensino técnico, de graduação e pós-graduação,
em laboratórios ou grupos de pesquisa, ou por inicia�va individual de servidores docentes ou técnicos
administra�vos.

§ 2º A atuação de fundação de apoio autorizada em projetos de desenvolvimento ins�tucional,
financiados com recursos orçamentários provenientes do Tesouro Nacional, para melhoria de
infraestrutura, limitar-se-á às obras laboratoriais, aquisição de materiais e equipamentos e outros
insumos especificamente relacionados às a�vidades de inovação e pesquisa cien�fica e tecnológica.

§ 3º A atuação da fundação de apoio autorizada em projetos de desenvolvimento ins�tucional, cien�fico
e tecnológico, financiados com recursos orçamentários próprios do IFPR ou de parcerias ou convênios
com ins�tuições públicas ou privadas, para melhoria de infraestrutura, poderá envolver obras, aquisição
de materiais e equipamentos e outros insumos especificamente relacionados às a�vidades de extensão,
inovação, pesquisa cien�fica e tecnológica e melhoria da qualidade do ensino no IFPR.

§ 4º Os projetos de desenvolvimento cien�fico e tecnológico, financiados com recursos de parcerias, por
meio de contratos, convênios e acordos com ins�tuições públicas ou privadas, podem reservar recursos
para a�vidades que têm como obje�vo criar condições propícias ao desenvolvimento da inovação e da
pesquisa cien�fica e tecnológica no IFPR.

§ 5º Os materiais e equipamentos permanentes adquiridos com recursos previstos em projetos, tal como
definidos no caput deste ar�go, serão registrados pela Gestão Patrimonial do IFPR, como bem próprio ou
de terceiros, recebidos em comodato, cessão ou depósito, conforme definido no projeto, observados os
procedimentos previstos em normas internas do IFPR que disciplinam matéria patrimonial.
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Art. 6º É vedado o enquadramento, no conceito de desenvolvimento ins�tucional, de projetos e ações,
de abrangência ins�tucional, que não estejam previstos no Plano de Desenvolvimento Ins�tucional - PDI
do IFPR.

§ 1º Casos que sejam omissos no PDI deverão ser previamente analisados pelo Conselho de
Administração e Planejamento - CONSAP e deliberados pelo CONSUP e, caso sejam
aprovados, deverão ser incluídos no PDI na ocasião da revisão deste documento.

Art. 7º Na execução de convênios, contratos, acordos e outras parcerias que envolvam a aplicação de
recursos públicos, as fundações de apoio contratadas seguirão os procedimentos de acompanhamento e
controle estabelecidos no art. 12 do Decreto nº 7.423/2010 e nos ar�gos 3º-A e 4º-A da Lei 8.958/1994.

Parágrafo único. É vedado ao IFPR a contratação de Fundações de Apoio que não cumpram os requisitos
do § 2º, do art. 3º, da Lei 8.958/1994.

Art. 8º O IFPR poderá celebrar convênios ou contratos com as fundações de apoio autorizadas para a
gestão administra�va e financeira dos projetos ou ações firmadas com ins�tuições públicas ou privadas.

§ 1º Para os fins do disposto no caput deste ar�go, o IFPR repassará à fundação de apoio contratada os
recursos financeiros oriundos do convênio, contrato ou acordo celebrado com as ins�tuições públicas ou
privadas, ou os recursos serão recebidos diretamente pela fundação de apoio, nos termos do § 7º do art.
1º da Lei nº 8.958/1994, dependendo da autorização da concedente, no caso de projetos financiados por
órgão externo.

§ 2º Quando as regras da concedente não permi�rem o pagamento da remuneração da fundação de
apoio pela gestão dos projetos com recursos do convênio, contrato ou acordo, o IFPR custeará esta
despesa com recursos do seu orçamento.

Art. 9º Em função da origem dos recursos, os projetos, ações e parcerias a que se referem esta resolução
serão classificados nos seguintes �pos:

I – Tipo A: contratação, pelo IFPR, de fundação para dar apoio à execução de convênios ou contratos
celebrados entre o IFPR e ins�tuições públicas ou privadas;

II – Tipo B: contratação, pelo IFPR, de fundação para a execução de projetos financiados com recursos
orçamentários provenientes do Tesouro Nacional;

III – Tipo C: projeto financiado por agentes públicos ou privados, regido por instrumento de cooperação
firmado entre os agentes externos, a fundação de apoio autorizada e o IFPR, sendo os recursos
financeiros transferidos diretamente dos agentes financiadores à fundação de apoio responsável pela
gestão administra�va e financeira do projeto;

IV – Tipo D: projeto financiado por agentes públicos ou privados, regido por instrumento de cooperação
firmado entre a fundação de apoio autorizada, atuando em consonância com o credenciamento
concedido conforme o art. 3º desta resolução, e os agentes externos, tendo a par�cipação de servidores
docentes ou técnico-administra�vos do IFPR.

§ 1º No caso de projetos de ensino técnico, de graduação e pós-graduação, stricto sensu e lato sensu,
somente poderão ser dos �pos A e B, previstos nos incisos I e II deste ar�go.[1]

§ 2º Os projetos, ações e parcerias do �po previsto no inciso IV deste ar�go, os contratos, convênios,
acordos, ajustes e quaisquer outros instrumentos celebrados entre uma fundação de apoio e terceiros
deverão ter o objeto compa�vel com as finalidades do IFPR e ser obrigatoriamente autorizados pelos
órgãos correspondentes aos campi ou reitoria, quando for o caso.

Art. 10. A vigência do contrato ou convênio específico a ser celebrado entre o IFPR e a fundação de apoio
será estabelecida com base no período de execução dos projetos e será determinado no cronograma de
a�vidades constante no plano de trabalho.

Art. 11. Para efeito de execução dos recursos financeiros e sua respec�va prestação de contas, a fundação
de apoio autorizada deverá obedecer ao prazo estabelecido no contrato ou convênio, podendo ser
prorrogado por manifestação de interesse das partes.

https://sei.ifpr.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_documento=419061&arvore=1&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000185&infra_hash=21a71889772ba4640e9391b96e74f0c1d8f62dc2a1dab83fe036e63e3957dba1#_ftn1
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Art. 12. Os contratos, convênios, acordos ou ajustes com objeto relacionado à inovação, pesquisa
tecnológica e transferência de tecnologia devem disciplinar as relações de retribuição dos ganhos
econômicos dos resultados gerados, especialmente em termos de propriedade intelectual e royal�es, de
modo a proteger o patrimônio público de apropriação privada.

Parágrafo único. A percepção dos resultados gerados em decorrência dos instrumentos referidos
no caput deste ar�go deve ser disciplinada nos instrumentos respec�vos, não se limitando,
necessariamente, no que tange à propriedade intelectual e royal�es, ao prazo fixado para os projetos.

Art. 13. Caberá às Fundações de Apoio atuar no interesse do IFPR, no que se refere à preservação e
exploração de direitos de propriedade intelectual, dos quais o IFPR é �tular, respeitado os direitos de
seus criadores, bem como nos demais resultados da a�vidade dos servidores e do corpo discente.

Parágrafo único. Caberá ao Reitor, por intermédio da AGIF/PROEPPI e anuência do inventor ou autor,
autorizar formalmente a transferência de tecnologia para terceiros, sobre a qual o IFPR detenha a
�tularidade da propriedade intelectual, mediante a concessão de licenças remuneradas ou não, de
acordo com a legislação vigente.

 

CAPÍTULO III

DA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO IFPR

 

Art. 14. Os projetos de ensino, pesquisa, inovação, desenvolvimento ins�tucional, cien�fico e tecnológico
e ações de extensão, com a gestão financeira atribuída à fundação de apoio, devem ter a par�cipação de
no mínimo dois 2/3 (dois terços) de pessoas vinculadas ao IFPR, com exceção de projetos e ações mul�-
ins�tucionais.

§ 1º A proporção de par�cipação de pessoal vinculado ao IFPR de que trata o caput poderá ser
excepcionada após jus�fica�va dos campi e aprovação pela respec�va pró-reitoria, respeitado o limite
mínimo de 1/3 (um terço).

§ 2º Em casos excepcionais devidamente jus�ficados e aprovados pela Pró-reitoria de Planejamento e
Desenvolvimento Ins�tucional - PROPLAN, poderão ser admi�dos projetos com par�cipação de pessoas
vinculadas ao IFPR em proporção inferior a 1/3 (um terço), desde que não ultrapasse o limite de 10% (dez
por cento) do número total de projetos vigentes realizados em colaboração com as fundações de apoio.

§ 3º Para o cálculo da proporção referida no caput, § 1º e § 2º deste ar�go, incluem-se os par�cipantes
externos vinculados a outras Ins�tuições Públicas envolvidas e não se incluem os par�cipantes externos
vinculados a empresa contratada e as Fundações de Apoio.

§ 4º Em todos os projetos deve ser incen�vada a par�cipação de estudantes.

Art. 15. O IFPR autorizará a par�cipação de seus servidores docentes e técnicos administra�vos em
projetos de que trata o art. 9º, atendendo ao que segue:

§ 1º A par�cipação de servidores docentes ou técnicos administra�vos deve ser aprovada por sua Chefia
Imediata, com anuência do Pró-Reitor, Diretor Sistêmico, Diretor de Ensino ou Diretor de Administração e
Planejamento a que es�ver vinculado. Em todo caso, a par�cipação nos projetos não poderá prejudicar o
cumprimento das jornadas de trabalho dos servidores.

§ 2º Professores em regime de Dedicação Exclusiva (DE) poderão par�cipar em até oito horas semanais
remuneradas, computadas nas horas de pesquisa, em projetos contratados com as fundações de apoio,
desde que a par�cipação seja esporádica, não implique prejuízos às suas demais atribuições e seja em
assunto de sua especialidade.

§ 3º No caso de servidores técnico administra�vos e docentes que não possuam dedicação exclusiva, o
limite de carga horária exercida em projetos, remunerada com bolsas pagas por fundação de apoio, não
poderá exceder, além da carga horária regular de trabalho, a 20 horas semanais ou 1.040 horas anuais.
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Art. 16. As fundações de apoio contratadas para execução de projetos, ações e parcerias de que trata o
art. 9º poderão conceder a servidores docentes e técnicos administra�vos, se a fonte de recursos assim
permi�r, bolsas de ensino, de pesquisa, de extensão e de es�mulo à inovação, com fundamento na Lei nº
8.958/1994, no art. 7º do Decreto nº 7.243/2010, no art. 9º da Lei nº 10.973/2004 e Lei nº 13.243/2016.

Art. 17. As bolsas de que trata o art. 16 deverão estar associadas a projetos de ensino, pesquisa,
extensão, inovação ou desenvolvimento ins�tucional, aprovados conforme norma�zação per�nente do
IFPR.

§ 1º As cargas horárias associadas aos projetos e ações com concessão de bolsa ou outra forma de
remuneração devem ser contabilizadas entre as a�vidades de ensino, pesquisa, inovação e extensão,
como horas adicionais no plano de trabalho.

§ 2º As cargas horárias associadas aos projetos e ações sem concessão de bolsa ou outra forma de
remuneração devem ser contabilizadas entre a�vidades de ensino, pesquisa, extensão ou administração,
como horas integrantes do plano de trabalho.

Art. 18. O valor mensal percebido pelo servidor docente ou técnico administra�vo, a �tulo de bolsas ou
outras formas de remuneração em razão da atuação em projetos executados junto à fundação de apoio
de que trata esta resolução, deverá observar os limites e parâmetros estabelecidos no Anexo I.

§ 1º No caso de projetos com financiamento advindo de órgãos de fomento e demais ins�tuições
públicas ou privadas, o valor da bolsa seguirá as regras próprias da concedente dos recursos.

§ 2º O valor mensal da soma da remuneração do servidor docente ou técnico administra�vo com os
valores das bolsas recebidas, não poderá, em qualquer hipótese, exceder o maior valor recebido pelo
funcionalismo público federal, nos termos do art. 37, inciso XI, da Cons�tuição Federal, podendo a bolsa
ter o valor reduzido, caso este limite tenha sido excedido.

Art. 19. As fundações de apoio deverão encaminhar ao IFPR, mensalmente, a relação de bolsas ou outras
formas de remuneração efe�vamente concedidas com a devida iden�ficação dos beneficiários.

Parágrafo único. A constatação de recebimentos que ultrapassem o limite definido no art. 18 implicará,
além das punições legais cabíveis, a proibição de recebimento de bolsas ou outra forma de remuneração
previstas nesta resolução por um período de 12 (doze) meses, a par�r da data de verificação.

Art. 20. As fundações de apoio poderão conceder bolsas de ensino, pesquisa e extensão e de es�mulo à
inovação, a servidores públicos federais, estaduais e municipais, autorizados por lei, como par�cipantes
de projetos e ações mul�-ins�tucionais devidamente aprovados pelo IFPR.

§ 1º A par�cipação do servidor no projeto ou ação deverá ter a aprovação do órgão público de origem.

§ 2º A par�cipação de servidores definidos no caput deste ar�go em a�vidades previstas nesta resolução
não cria vínculo emprega�cio de qualquer natureza.

Art. 21. Os servidores docentes e técnicos administra�vos do IFPR, mediante prévia autorização do Reitor,
poderão ocupar cargos não remunerados nas diretorias e nos conselhos das fundações de apoio, desde
que sem prejuízo das suas atribuições funcionais, exceto os servidores inves�dos em cargo em comissão
ou função de confiança.

§ 1º É vedado aos servidores do IFPR perceber, de fundações de apoio, bolsas a �tulo de retribuição pelo
desempenho de funções comissionadas, pela par�cipação nos conselhos das fundações de apoio e para o
cumprimento de a�vidades regulares administra�vas ou de ensino do próprio IFPR.

§ 2º É vedada a cumulação da percepção de Gra�ficação por Encargos de Curso e Concurso com a
percepção de bolsas pela par�cipação em projetos de que trata o art. 16 desta resolução.

§ 3º Os docentes do IFPR, desde que não inves�do em cargo em comissão ou função de confiança,
poderão ocupar cargo de dirigente máximo de fundação de apoio, mediante deliberação do CONSUP,
cons�tuindo hipótese de cessão especial.

 

CAPÍTULO IV
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DA PARTICIPAÇÃO DOS DISCENTES

 

Art. 22. As fundações de apoio ao IFPR poderão conceder bolsas de ensino, pesquisa e extensão e de
es�mulo à inovação aos estudantes de ensino técnico, graduação e pós-graduação regularmente
matriculados e que estejam vinculados a projetos ins�tucionais devidamente aprovados conforme
legislação per�nente.

§ 1º As bolsas poderão ser concedidas na forma de bolsa estágio, na forma de bolsa de monitoria e na
forma de bolsa de auxílio financeiro (ensino, pesquisa e extensão).

§ 2º A remuneração mensal (teto) das bolsas concedidas aos discentes envolvidos em projetos não
poderá exceder o valor de uma bolsa cien�fica, correspondente ao seu nível, do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Cien�fico e Tecnológico - CNPq.

 

CAPÍTULO V

DOS PARTICIPANTES EXTERNOS

 

Art. 23. Na execução dos projetos de interesse do IFPR, a Fundação de Apoio poderá contratar
complementarmente pessoal não integrante dos quadros do IFPR, observada as normas estatutárias e
trabalhistas.

Parágrafo único. É vedada a realização de projetos baseados em prestação de serviços de duração
indeterminada, bem como aqueles que, pela não fixação de prazo de finalização ou pela reapresentação
reiterada, assim se configurem.

Art. 24. A par�cipação de pessoas �sicas externas na realização dos projetos de pesquisa, ensino e
extensão e de desenvolvimento ins�tucional, dimensionada no plano de trabalho, inclusive daquelas com
vínculo com a fundação de apoio, deve:

a) Corresponder às a�vidades previstas no plano de trabalho;

b) Corresponder à qualificação técnica para a execução da função a ser desempenhada;

c) Ser compa�vel com os valores pra�cados na região onde dar-se-á a execução do projeto.

§ 1º A seleção das pessoas �sicas externas, citadas no caput, deverá ser formalizada mediante chamada
pública, organizada pela fundação de apoio, dando ampla publicidade ao perfil desejado, a�vidade a ser
desenvolvida e valor da remuneração.

§ 2º Poderá ser dispensada a chamada pública, citada no parágrafo anterior, desde que o par�cipante
externo indicado atenda aos requisitos de notória capacidade, devendo sua indicação ser avaliada e
tecnicamente jus�ficada pelo coordenador, considerando a existência de elementos obje�vos e formais,
tais como: a conclusão de cursos e �tulação no âmbito de pós-graduação; a par�cipação em organismos
voltados à a�vidade especializada; o desenvolvimento fru�fero e exitoso de serviços semelhantes em
outras oportunidades; a autoria de obras técnicas; o exercício de magistério superior na área específica; a
premiação em concursos, dentre outros.

§ 3º Na elaboração do orçamento do projeto, o valor des�nado a remuneração de pessoas �sicas
externas, incluindo pessoal próprio da fundação de apoio, deve contemplar despesas com pagamentos
de tributos, FGTS, férias e décimo terceiro salário proporcionais, verbas rescisórias, bene�cios e demais
encargos trabalhistas, previdenciários e sociais.

§ 4º Poderão ser alocados recursos financeiros durante a execução do projeto a �tulo de provisão de
riscos trabalhistas e previdenciários, com ênfase em con�ngências laborais e rescisórias trabalhistas
rela�vos à contratação de integrantes da equipe técnica externa ao IFPR. Estes recursos e respec�vos
rendimento de aplicação financeira devem ser man�dos a crédito da conta específica do projeto, para
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u�lização em despesas trabalhistas decorrentes de fatos comprovadamente relacionados ao projeto e
ocorridos durante a vigência deste, pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses após o encerramento do
instrumento legal ou até conclusão de reclamatória trabalhista ajuizada. Findo este prazo, a fundação de
apoio deverá recolher o saldo remanescente desta provisão à Conta Única do Tesouro, por meio de Guia
de Recolhimento da União a crédito do IFPR, ou ao financiador quando determinado no instrumento, e
prestar contas da u�lização do recurso provisionado.

Art. 25. Fica vedado ao IFPR o pagamento de débitos contraídos pelas Fundações de Apoio, bem como a
assunção de responsabilidades, a qualquer �tulo, em relação a pessoal por esta contratado, ou em
relação a terceiros des�natários de seus serviços.

 

CAPÍTULO VI

DO RESSARCIMENTO INSTITUCIONAL AO IFPR

 

Art. 26. Na execução de projetos, ações e parcerias descritas no art. 9º poderá a fundação de apoio
contratada, por meio de instrumento legal próprio, u�lizar-se de bens, serviços, nome e imagem do IFPR,
mediante ressarcimento e pelo prazo estritamente necessário à elaboração e execução do projeto
previsto.

§ 1º A u�lização dos bens e serviços não poderão comprometer as a�vidades regulares a que se
des�nam.

§ 2º A u�lização deverá ser aprovada pelo órgão ao qual o bem ou serviço es�ver vinculado.

Art. 27. A taxa de ressarcimento ins�tucional (TRI), pelo uso de bens, serviços e imagem do IFPR, em
projetos ins�tucionais executados com fundações de apoio, poderá incidir nos projetos classificados
como Tipos “C” e “D” do art. 9º desta Resolução.

§1º O valor da TRI será de até 5% (cinco por cento) do valor do projeto.

§ 2º Para fins de cálculo do disposto no parágrafo anterior, considera-se o valor do projeto o somatório
de todas as receitas do projeto.

§ 3º. Nos projetos classificados como Tipos “A” e “B” do art. 9º desta Resolução, que tenham
financiamento oriundo de outros órgãos, o ressarcimento poderá ser previsto, se assim as regras do
edital, convênio ou contrato permi�rem.

Art. 28. O percentual da TRI, observado o limite do § 1º do art. 27, será arbitrado, a critério dos setores
competentes pela aprovação dos projetos no âmbito do IFPR:

I. Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE, ou, no caso de projetos que não dependam de
manifestação deste colegiado, a Pró-reitoria de Ensino - PROENS, para os projetos de ensino;

II. Conselho de Pesquisa e Extensão - COPE, para projetos de pesquisa, extensão;

III. Agência de Inovação - AGIF, para projetos de inovação e desenvolvimento cien�fico e tecnológico;

IV. Conselho de Administração e Planejamento - CONSAP, para projetos de desenvolvimento ins�tucional.

§ 1º. Para a definição do valor aludido no caput deste ar�go, deverão ser considerados critérios
relacionados ao nível de u�lização do patrimônio, tangível ou intangível e serviços do IFPR que serão
u�lizados no projeto, assim entendido como os laboratórios e salas de aula, recursos humanos, materiais
de apoio e de escritório, nome, imagem, redes de tecnologia de informação, conhecimento e
documentação acadêmica gerada.

§ 2º. Nos projetos que envolvam risco tecnológico, para solução de problema técnico específico ou
obtenção de produto ou processo inovador, o uso de bens e serviços do IFPR poderá ser contabilizado
como contrapar�da da ins�tuição ao projeto, mediante previsão contratual de par�cipação da ins�tuição
nos ganhos econômicos dele derivados, na forma da Lei 10.973/2004.
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§ 3º. Na hipótese de que trata o § 2º, o ressarcimento previsto no art. 27 poderá ser dispensado,
mediante jus�fica�va circunstanciada constante no projeto, a critério das instâncias aludidas nos incisos I
a IV do caput deste ar�go.

Art. 29. O valor da TRI deverá ser recolhido ao IFPR pela fundação de apoio, à conta única do tesouro
nacional, mediante Guia de Recolhimento da União - GRU, em até 30 dias do encerramento da vigência
do respec�vo instrumento ou da conclusão do objeto, o que ocorrer primeiro.

Art. 30. Os valores arrecadados a �tulo de TRI terão a seguinte des�nação:

I. 70% (setenta por cento) para o Campus, Pró-reitoria ou Diretoria Sistêmica a qual o projeto es�ver
vinculado;

II. 30% (trinta por cento) para o Fundo de Desenvolvimento Ins�tucional - FDI.

Parágrafo único. Quando os projetos envolverem mais de um Campus, Pró-reitoria ou Diretoria Sistêmica,
os recursos de que trata o inciso I do caput deverão ser divididos igualmente entre as unidades ou
conforme constar no projeto.

 

CAPÍTULO VI

DO ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E PRESTAÇÃO DE CONTAS

 

Art. 31.  As Fundações de Apoio submeter-se-ão ao controle finalís�co e de gestão do Conselho Superior
do IFPR (CONSUP), na execução de contratos, convênios, acordos ou ajustes, firmados nos termos da Lei
nº 8.958, de 1994 e do Decreto nº 7.423. de 31 de dezembro de 2010.

§ 1o  Para a execução do controle finalís�co e de gestão o CONSUP deverá:

I - fiscalizar a concessão de bolsas no âmbito dos projetos, procurando evitar a concessão de bolsas para
servidores e pagamento pela prestação de serviços de pessoas �sicas e jurídicas com a mesma finalidade;

II - implantar sistemá�ca de gestão, controle e fiscalização de convênios, contratos, acordos ou ajustes, de
forma a individualizar o gerenciamento dos recursos envolvidos em cada um deles;

III - estabelecer ro�nas de recolhimento mensal à conta única do projeto dos recursos devidos às
fundações de apoio, quando da disponibilidade desses recursos pelos agentes financiadores do projeto;

IV - observar a segregação de funções e responsabilidades na gestão dos contratos, bem como de sua
prestação de contas, de modo a evitar que a propositura, homologação, assinatura, coordenação e
fiscalização do projeto se concentrem em um único servidor, em especial o seu coordenador; e

V - tornar públicas as informações sobre sua relação com a fundação de apoio, explicitando suas regras e
condições, bem como a sistemá�ca de aprovação de projetos, além dos dados sobre os projetos em
andamento, tais como valores das remunerações pagas e seus beneficiários;

VI -  aprovar Relatório anual de gestão da fundação de apoio.

§ 2º A ata da sessão do CONSUP na qual tenha sido aprovada a prestação de contas a que se refere o
caput servirá de prova documental do interesse do IFPR na manutenção de sua relação com a Fundação
de Apoio, para todos os fins legais, incluindo a renovação do credenciamento junto aos Ministérios da
Educação Ciência e Tecnologia, nos termos da legislação vigente.

§ 3º  Os dados rela�vos aos projetos, incluindo sua fundamentação norma�va, sistemá�ca de elaboração,
acompanhamento de metas e avaliação, planos de trabalho e dados rela�vos à seleção para concessão
de bolsas, abrangendo seus resultados e valores, além das informações previstas no inciso V, devem ser
objeto de registro centralizado e de ampla publicidade pela ins�tuição apoiada, tanto por seu bole�m
interno quanto pela internet.

§ 4º Ato do Reitor disciplinará a sistemá�ca de controle, acompanhamento e prestação de contas dos
projetos específicos.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8958.htm
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Art. 32. A fundação de apoio prestará contas de suas a�vidades ao IFPR.

§ 1º A prestação de contas será anual e deverá ser apresentada pela Fundação de Apoio até o (definir
prazo) dia seguinte ao término de cada ano civil.

§ 2º O CONSUP deverá apreciar conclusivamente o balanço e os relatórios de a�vidade e de gestão
anuais, referentes ao ano anterior.

§ 3º O IFPR poderá solicitar, a qualquer momento, que a Fundação de Apoio apresente documentos,
balanço, relatório de a�vidades e de gestão bem como que emita balancetes e relatórios parciais.

Art. 33. A movimentação dos recursos dos projetos gerenciados por fundações de apoio deverá ser
realizada exclusivamente por meio eletrônico, mediante crédito em conta corrente de �tularidade dos
fornecedores e prestadores de serviços devidamente iden�ficados.

§ 1º Poderão ser realizados, mediante jus�fica�va circunstanciada e em caráter excepcional, saques para
pagamento em dinheiro a pessoas �sicas que não possuam conta bancária ou para atender a despesas de
pequeno vulto, conforme definido no art. 39 do Decreto nº 8.241, de 21 de maio de 2014, adotando-se,
em ambas as hipóteses, mecanismos que permitam a iden�ficação do beneficiário final, devendo as
informações sobre tais pagamentos constar em item específico da prestação de contas.

§ 2º Os recursos provenientes de convênios, contratos, acordos e demais ajustes que envolvam recursos
públicos gerenciados por fundações de apoio deverão ser man�dos em contas específicas abertas para
cada projeto.

§ 3º As fundações de apoio deverão garan�r o controle contábil específico dos recursos aportados e
u�lizados em cada projeto, de forma a garan�r o ressarcimento ao IFPR, previsto no art. 10 desta
resolução.

 

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 

Art. 34. A concessão de bolsas de que trata esta resolução será precedida de seleção dos beneficiários,
quando cabível, com critérios técnicos, coerentes com o projeto.

Art. 35. Os casos omissos serão tratados pelo CONSUP.

Art. 36. Esta Resolução entra em vigor nesta data, com ampla publicação e divulgação na página
eletrônica do IFPR.

Art. 37. Fica revogada a Resolução nº 59 de 23 de outubro de 2017.

 

ODACIR ANTONIO ZANATTA

Reitor Pro tempore

 

 

ANEXO I

VALORES DAS BOLSAS CONCEDIDAS A SERVIDORES DO IFPR

Tabela de Equivalência de Valores das Bolsas do IFPR, com relação às bolsas do CNPq.

 

 



21/10/2022 12:37 SEI/IFPR - 0453275 - Resolução CONSUP/IFPR

https://sei.ifpr.edu.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=480205&id_orgao_publicacao=0 10/11

 

Bolsa Ins�tucional no País

 

Bolsa do CNPq Equivalente a Bolsa Ins�tucional

Bolsa
Prêmio

 

Modalidade

 
Sigla Modalidade Sigla Nível Teto

Pesquisador – Doutor PEQ-
A Produ�vidade em Pesquisa PQ 1A 3X

Pesquisador – Mestre PEQ-
B Produ�vidade em Pesquisa PQ 1B 3X

Pesquisador –
Especialista

PEQ-
C Produ�vidade em Pesquisa PQ 1C 3X

Pesquisador –
Graduado

PEQ-
D Produ�vidade em Pesquisa PQ 1D 3X

Pesquisador – Técnico PEQ-
E Apoio Técnico à Pesquisa AT NS 3X

Pesquisador -
Qualificado/Experiente

PEQ-
F Apoio Técnico à Pesquisa AT NM 3X

Extensionista – Doutor EXT-
A

Produ�vidade em
Desenvolvimento Tecnológico e

Extensão Inovadora
DT 1A 3X

Extensionista – Mestre EXT-
B

Produ�vidade em
Desenvolvimento Tecnológico e

Extensão Inovadora
DT 1B 3X

Extensionista –
Especialista

EXT-
C

Produ�vidade em
Desenvolvimento Tecnológico e

Extensão Inovadora
DT 1C 3X

Extensionista –
Graduado

EXT-
D

Produ�vidade em
Desenvolvimento Tecnológico e

Extensão Inovadora
DT 1D 3X

Extensionista – Técnico EXT-
E

Apoio Técnico em Extensão no
País ATP  3X

Extensionista -
Qualificado/Experiente EXT-F Apoio Técnico em Extensão no

País ATP  3X

Gestor de Programa GPA Desenvolvimento Tecnológico e
Industrial DTI  X

Gestor de Projetos GPO Desenvolvimento Tecnológico e
Industrial DTI  X

Coordenador de CPO Desenvolvimento Tecnológico e DTI  X
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Projeto Industrial

Colaborador Externo –
Doutor

CLE-
D

Desenvolvimento Tecnológico e
Industrial DTI  X

Colaborador Externo –
Mestre

CLE-
M

Desenvolvimento Tecnológico e
Industrial DTI  X

Colaborador Externo –
Especialista

CLE-
E

Desenvolvimento Tecnológico e
Industrial DTI  X

Colaborador Externo –
Graduado

CLE-
G

Desenvolvimento Tecnológico e
Industrial DTI  X

Colaborado Externo –
Técnico

CLE-
T Apoio Técnico à Pesquisa AT S X

Colaborador Externo –
Qualificado/
Experiente

CLE-
Q Apoio Técnico à Pesquisa AT M X

 

 

Documento assinado eletronicamente por ODACIR ANTONIO ZANATTA, Reitor Pro tempore, em
01/10/2019, às 16:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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