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(Revogada e substituída pela Resolução ConsUni nº 155, de 17 de agosto de 2015) 

Estabelece a Taxa de Ressarcimento Institucional 

(TRI) incidente sobre desenvolvimento de 

projetos e prestação de serviços pela UFABC, 

cria o Fundo Universitário para Pesquisa, 

Ensino e Extensão (FUNPEX) e institui a 

Comissão Permanente de Convênios (CPCo). 

 

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO (ConsUni) da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO ABC (UFABC), no uso de suas atribuições e considerando:  

 o estudo realizado pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria nº 430, de 7 

de maio de 2010; 

 a Lei nº 8.958/94 e do Decreto nº 7.423/2010, que dispõem sobre as relações 

entre as instituições federais de ensino superior e as fundações de apoio;  

 a Lei nº 10.973/2004 e do Decreto 5.563/2005, que dispõem sobre incentivos à 

inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo;  

 a Resolução ConsUni nº 4/2007, que dispõe sobre a participação remunerada de 

docentes em regime de dedicação exclusiva em atividades previstas em 

convênios, contratos, acordos ou outros instrumentos legais; 

 o Ato Decisório nº 21, de 10 de fevereiro de 2011, que aprova o credenciamento 

da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep) como fundação de 

apoio da UFABC, para o biênio 2011/2013; e 

 as deliberações ocorridas em sua I sessão extraordinária, realizada em 14 de 

março de 2013. 

 

RESOLVE: 
  

Art. 1º  Incidirá Taxa de Ressarcimento Institucional (TRI) sobre os projetos ou 

trabalhos acordados entre a UFABC e entidades privadas ou da administração pública 

indireta, com personalidade jurídica de direito privado. 

§ 1º  A TRI corresponderá ao percentual a ser aplicado sobre os valores para 

remuneração dos projetos ou trabalhos referidos no caput. 

§ 2º  A TRI será de 18% (dezoito por cento), sendo estabelecido o percentual máximo 

de 10% (dez por cento) para a fundação de apoio credenciada, nos casos em que seu 

auxílio for requerido.  

§ 3º  Não havendo interveniência da fundação de apoio nos projetos ou contratos, a TRI 

permanecerá em 18% (dezoito por cento). 

http://www.ufabc.edu.br/images/consuni/resolucoes/resolucao_consuni_155_-_altera_a_composicao_e_estabelece_novas_regras_a_comissao_permanente_de_convenios_cpco_-_revogada_pela_consuni_157.pdf
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§ 4º  Os impostos devidos não estão contemplados na TRI e incidirão sobre o custo total 

do projeto.  

 

Art. 2º  No âmbito da UFABC, utilizar-se-á a denominação Termo de Colaboração 

Técnico-Científico (TCTC) para retratar acordos ou ajustes que a instituição venha a 

celebrar com a iniciativa privada e que envolva: 

I - interesse institucional no projeto e interinstitucional na execução do objeto; 

II - cooperação técnico-científica para desenvolvimento de novos produtos, 

tecnologias e/ou pesquisas;  

III - regime de mútua cooperação;  

IV - objetivos comuns; e 

V - transferência de recursos oriundos da iniciativa privada. 

Parágrafo único.  As etapas a serem cumpridas para a celebração de TCTC no âmbito 

da UFABC estarão previstas no fluxo operacional, que será disponibilizado pela CPCo 

(Comissão Permanente de Convênios). 

 

Art. 3º  Fica constituído o FUNPEX (Fundo Universitário para Pesquisa, Ensino e 

Extensão) ao qual será destinada parcela da TRI incidente sobre os projetos e trabalhos 

desenvolvidos pela UFABC nos casos previstos no Art. 1º. 

§1º  O FUNPEX terá a finalidade de prover recursos para o incentivo e o apoio de 

projetos e atividades de ensino, pesquisa e extensão que contribuam para o 

enriquecimento da vida acadêmica universitária. 

§2º  O FUNPEX será administrado, coordenado e executado por um Conselho Gestor 

(CG), que deverá apresentar ao Conselho Universitário um relatório anual das 

atividades desenvolvidas e financiadas com os seus recursos. 

§3º  O CG será constituído pelos seguintes membros sob a presidência do primeiro: 

I - pró-reitor de extensão; 

II - pró-reitor de graduação; 

III - pró-reitor de pesquisa; 

IV - 1 (um) representante docente do Centro de Ciências Naturais e Humanas 

(CCNH), a ser indicado pelo Conselho de Centro, com seu respectivo suplente; 

V - 1 (um) representante docente do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências 

Sociais Aplicadas (CECS), a ser indicado pelo Conselho de Centro, com seu 

respectivo suplente;  

VI - 1 (um) representante docente do Centro de Matemática, Computação e Cognição 

(CMCC), a ser indicado pelo Conselho de Centro, com seu respectivo suplente; 

VII - 1 (um) representante técnico administrativo e seu suplente, membros do 

ConsUni, a serem indicados pelo Conselho; e 
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VIII - 1 (um) representante discente e seu suplente, membros do ConsUni, a serem 

indicados pelo Conselho. 

§4º - Nas ausências e impedimentos legais do presidente do CG, a função somente 

poderá ser exercida pelos membros titulares mencionados nos incisos II e III, 

respeitando-se esta ordem. 

§5º  Caberá ao CG deliberar sobre a aprovação dos projetos submetidos ao FUNPEX, 

em função de sua natureza, avaliando sua finalidade, orçamento, prazo e disponibilidade 

de recurso. 

§6º  Os pró-reitores membros do CG deverão indicar ao ConsUni seus respectivos 

suplentes, para substituí-los nos casos de ausência ou impedimento legal. 

§7º  O FUNPEX terá 3 (três) linhas de concessão, a saber: Linha Ensino, Linha 

Pesquisa e Linha Extensão, com 4 (quatro) modalidades cada uma: 

I - auxílio às atividades de docentes e pesquisadores em início de carreira (auxílio 

enxoval); 

II - auxílio à organização de eventos; 

III - auxílio viagem; e 

IV - auxílio a serviços de apoio. 

 

§ 8º  A modalidade prevista no inciso I do § 7º se aplica a docentes e afiliados ao 

programa doutor colaborador, que defenderam o doutorado nos 3 (três) anos antes da 

solicitação do auxílio, podendo ser concedido uma única vez a cada docente ou afiliado 

ao programa. 

§ 9º  A modalidade prevista no inciso II do § 7º é restrita a eventos organizados por 

pesquisadores ou docentes da UFABC e atenderá prioritariamente eventos organizados 

nas suas dependências. 

§ 10  A modalidade prevista no inciso III do § 7º se destina a apoiar a participação de 

servidores da UFABC em eventos realizados fora das dependências da UFABC. 

§ 11  A modalidade prevista no inciso IV do § 7º se destina ao pagamento de serviços 

de apoio didático, de pesquisa e de extensão, tais como pequenos consertos de 

equipamentos, material de divulgação e aquisição e produção de material didático. 

§ 12  O FUNPEX terá atuação suplementar à das agências e entidades de fomento ao 

ensino, pesquisa e extensão, complementando os auxílios concedidos ou financiando 

atividades por elas não contempladas e que possam induzir um diferencial positivo nas 

atividades de ensino, pesquisa e extensão da UFABC. 

 

Art. 4º  Os valores decorrentes da TRI estabelecida por esta Resolução serão 

orçamentariamente distribuídos nos seguintes termos: 
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I - 50% (cinquenta por cento) para o FUNPEX; 

II - 25% (vinte e cinco por cento) para a Unidade Executora; 

III - 20% (vinte por cento) para a Reitoria; e 

IV - 5% (cinco por cento) para a Manutenção e Infraestrutura Universitária. 

 

§ 1º  Entende-se por Unidade Executora o Centro, o Núcleo, a Pró-Reitoria ou outra 

Unidade Administrativa semelhante. 

§ 2º  A parcela referente ao inciso IV do caput será administrada pela Reitoria, por meio 

da Prefeitura Universitária. 

 

Art. 5º  A TRI somente incidirá sobre o valor bruto do projeto, cabendo ao coordenador 

deste dimensionar o montante de recursos necessários para a execução das atividades.  

 

Parágrafo Único.  O custo total do TCTC, convênio, contrato ou instrumento 

congênere deverá contemplar o valor bruto do projeto acrescido da TRI. 

 

Art. 6º  A TRI não incidirá sobre recursos oriundos da União, Estados Municípios, 

agências de fomento ou instituições análogas. 

Parágrafo único.  Caberá à CPCo definir quais instituições são ou atuam como 

análogas. 

 

Art. 7º  Fica instituída a CPCo, composta pelos seguintes membros sob a presidência do 

primeiro e nas suas ausências ou impedimentos legais pelo membro titular subsequente: 

I - pró-reitor de administração;  

II - pró-reitor de pesquisa;  

III - pró-reitor de extensão;  

IV - pró-reitor de graduação;  

V - coordenador do núcleo de inovação tecnológica; e 

VI - chefe da divisão de convênios da secretaria geral. 

§1º Nas ausências e impedimentos legais do presidente da CPCo, a função somente 

poderá ser exercida pelos membros titulares mencionados nos incisos II a VI, 

respeitando-se esta ordem. 

§2º  Os membros da CPCo deverão indicar ao ConsUni seus repectivos suplentes, para 

substituí-los em casos de ausência ou impedimento legal. 

 

Art. 8º São atribuições da CPCo: 
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I - julgar o mérito e a natureza dos convênios e TCTC, e a realização de convênios, 

TCTC, ou acordos de cooperação que importem em compromissos financeiros 

para a UFABC; 

II - autorizar, nos casos referidos no Art. 7º da Resolução ConsUni nº 4, de 15 de 

agosto de 2007, a participação remunerada de docentes em regime de dedicação 

exclusiva em atividades esporádicas, nas formas e nos limites definidos pelo 

Conselho Universitário; 

III - revisar o valor da TRI nos casos em que o percentual estabelecido no Art. 1º 

torne-se impeditivo para a realização de um convênio;  

IV - estabelecer o fluxo operacional para a celebração de TCTC, convênios e demais 

instrumentos necessários à execução de projetos e prestação de serviços pela 

UFABC para entidades públicas ou privadas; 

V - acompanhar legislação específica e normas internas; e 

VI - propor adequações à presente Resolução. 

 

Art. 9º A CPCo deverá apresentar ao ConsUni relatório anual das atividades 

desenvolvidas. 

 

Art. 10 Fica revogada a Resolução ConsUni nº 61, de 21 de março de 2011. 

 

Art. 11  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviço 

da UFABC. 

 

Santo André, 18 de março de 2013. 

 

 

 

HELIO WALDMAN 

Presidente 


